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ي٧بضيٱبي ٣ٖجي يط٬ٖي، اسش٧ًب٠ زذب٪يبر ٬ حو٭ازص ٬ غوس٦بر          

سٱسيس ض٬ثٯ ضضس زض ٚط٭ض٦ب٨ س٣ٗي ضسٮ ٚوٯ     3جبزٮ اي ثٯ ي٫٭ا٨

ٰعي٫ٯ ٰبي ٦ب٢ي ثسيبضي ثط جب٦ًٯ سح٧ي١ ٦ي ٫٫ٚس ٬ ٪يبظ٫٦س يوع٤   

زض ذػ٭ظ ٦طٜ ٬ ٦يط ٪بضوي   . ٣٦ي جٱز ديطٟيطي اظ آ٪ٱب ٰسشي٥

اظ ح٭ازص جبزٮ اي ٫ٰ٭ظ ايطا٨ زض جٱب٨ زض غوسض ٖوطاض زاضز ٬       

٦طٜ ٬ ٦يط زض اطط سػبزِ زض ايطا٨، ز٦٬ي٩ ي٣ز ٦طٜ ٬ ٦ويط زض    

ٚط٭ض اسز ٬ ٦ي س٭ا٨ آ٨ ضا يٙ  دسيسٮ اجش٧بيي س٣ٗي ٚطز  ٚٯ 

٪يبظ ثٯ ض٫بسبيي اثًبز ظيطث٫بيي سوط آ٨ اظ ٖجيو١ ٦وسبف١ ْط٫ٰٟوي،             

ض٬ا٪ي، جب٦ًٯ ض٫بذشي، سج٣يُبسي، ٖؿبيي، دعضٛي ٬ ٪ٗص ٬ جبيٟوبٮ    

د٣يس يال٬ٮ ثط ٪بضسبيي ٰبي ٪بضي اظ ٫ْب٬ضي اظ ج٣٧ٯ ٚيٓيوز ضاٮ    

ايطا٨ ثوب زاضا    . زاضز... ٰب ٬ ذيبثب٨ ٰب، ٚيٓيز سبذز اس٭٦جي١ ٰب ٬

 ث٭ز٨ س٫ٱب يٙ زضغس ج٧ًيز جٱب٨، ز٬ زضغس اظ س٣ٓوبر ا٪وسب٪ي     

٪بضي اظ سػبزِ زض سطسبسط جٱب٨ ٬ ضسجٯ ا٠٬ سػبزْبر جوبزٮ اي      

آ٦بض ٚطشٯ ضسٞب٨ ايطا٨ ز٬ ثطاثط    .  اسز  ضا ثٯ ذ٭ز اذشػبظ زازٮ

 .اسشب٪ساضزٰبي جٱب٪ي اسوز     ثطاثط  ٬5/1 ٦جط٬حب٨ ثط اطط سػبزِ 

 ِ جوب٨    زض ايطا٨ سبال٪ٯ حس٬ز ثيسز ٬ ٰٓز ٰعاض ٪ٓط ثط اطط سػبز

٪ٓط   80ز٫ٰس ثك٭ضيٛٯ زض ٰط ضجب٪ٯ ض٬ظ حس٬ز    ذ٭ز ضا اظ زسز ٦ي

 72يٙ ٪ٓط ٖطثب٪ي سػبزْبر جبزٮ اي ٦ي ض٭٪س زٖيٗٯ ٬25 زض ٰط 

سػبزِ ْٗف يٙ ض٬ي ٦بجطاسوز، ايو٩ ضٖو٥        ٰعاض ٚطشٯ ٪بضي اظ

اظ   ي٫ًي يشي٥ ضس٨ ٰعاضا٨ ٚ٭ز٘ ٬ ثي٭ٮ ضوس٨ ٧ٰيو٩ حوس٬ز           

اي٩ ض٥ٖ ي٫ًي اظ ثي٩ ضْش٩ ٰعاضا٨ ٪ٓوط ٪ويط٬ي ٚوبض ٚوٯ             . ثب٪٭ا٨

ايو٩  .  ٦شرػػي٩ ٬ سحػي٣ٛطزٮ ٰبي ٚط٭ض ٰسش٫س    ثًؿي اظ آ٪ٱب اظ

س٭٢يس ٪بذب٢ع   زضغس  5 ٰعاض ٦ي٣يبضز س٭٦ب٨ ٬ ثطاثط ٦6يعا٨ ٦ًبز٠ 

 ٦ش٭سف جٱب٪ي آ٨ يٙ سب ز٬ زضغس س٭٢يس زض حب٢ي ٚٯ اسز  ٣٦ي

 ٦ي ثبضس ٪بذب٢ع ٚط٭ضٰب

٪ٓط ظذ٧ي ثط اطط  184 ٰعاض ٬ 245زض ايطا٨ ثب٢ٍ ثط  1386زض سب٠ 

ثطاثط ٦يب٪ٟي٩ جٱب٪ي ضا ٪طب٨  20سػبزِ ٞعاضش ضسٮ  ٚٯ اي٩ آ٦بض 

زضغوس سوػبزْبر،      65ثطضسي آ٦بضٰب ٪طب٨ ٦ي زٰس ٚٯ .  زٰس  ٦ي

زضغس زض جوبزٮ ٰوبي        7زض٨٬ ضٱطي ٬    زضغس 28ثط٨٬ ضٱطي، 

   .ض٬سشبيي ضخ زازٮ اسز

 .دارد  ادامه                                                        

 

 

، اظ ٦سئ٭٢ي٩   !!ثبس٭جٯ ثٯ ٚيٓيز ثبالي آسٓب٢ز ٰب       — 

٫٧٦٭٪ي٥ ٚٯ اجبظٮ سطزز ٦بضي٩ ٰبي س٫ٟي٩ زض ضٱط         

 #س . ظيال٨.                                     $ ضا ٦ي ز٫ٰس

ثبس٭جٯ ثٯ سب٦ب٪سٰي ٬ س٫ٟٓطش ٪٧٭ز٨ ض٬زذب٪ٯ         – 

، اظ ٧ٰطٱطيب٨ يعيع٤     #ًه   ڵیه کو  کو   $٣ٚي٩ ٚج٭ز    

ذ٭اٰط٫٧س٤ اظ ضيرش٩ ظثب٢ٯ ثٯ زاذ١ آ٨ جساً             

 #يٙ ضٱط٬٪س.                          $ ذ٭ززاضي ْط٦بي٫س

ذساٖ٭ر؛ الظ٤ اسز ٦طاست ٖسضزا٪ي ج٧ًي اظ          -

ٚطزٰبي سب٩ٚ سٱطا٨ ٬ قطْساضا٨ ٦حيف ظيسز         

ٚطزسشب٨ ضا ثٯ اقالو ظح٧شٛطب٨ ٦ٱبض ٫٫ٚسٮ آسص         

.                                   س٭ظي ج١ٟ٫ ٰبي ٪يبثبز ٬ ضظاة ثطسب٪ي٥               

 #ضًجب٪ي . ٤$                                                        . 

ي٣ي ض٥َ ظح٧بر ٬ ٰعي٫ٯ ْطا٬ا٨ ضٱطزاضي             -

# آة ض٬ ٰب  $ثطاي زضسز ٚطز٨ ج٭ي ٰبي آة         

زاذ١ ٚ٭چٯ ٰبي ث٣٭اض ٥٣ً٦، ا٦ب ٦شبًسٓب٪ٯ ثٯ ي٣ز           

آسٓب٢ز ٪ٛطز٨ ز٬ثبضٮ اقطاِ آ٨، اٚظط آ٪ٱب ضٛسشٯ        

٬ ا٫ٚ٭٨ ذيبثب٨ ْط٫ٰٟسطا، زض ٬ؾًيز ثسيبض ثسيبض          

 #ج٧ًي اظ سب٫ٚي٩ .                       $ثسي ٖطاض زاضز

اظ ضا٧٫ٰبيي ٬ ضا٪٫سٞي ٬ ضٱطزاضي ٦ي ذ٭اٰي٥          -

٦يسا٨ ا٦ب٤ ضبًْي    !!  ٬ؾًيز ٦يسا٨ ثبض جسيس      

ضا #  ٚ٭ضٮ ٦٭س٭ي  $سب جٱبضضاٮ اضزال٨       #  سطثبظ$

     .   .     ثٯ ضاسشي آظاض ز٫ٰسٮ اسز     .  سب٦ب٪سٰي ٫٫ٚس 

 #اح٧س ٪ػيطي $                                                  . 
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 فارسی کَردی

     

 رايگاى

 ای جٌگل، ای اًبَُ اًدٍّاى ديريي ”

 ای خوَش گريِ آگیي ای چَى دل هي، 

 ای جٌگل، ای داد 

 از آشیاًت بَی خَى هی آٍرد باد

 آًجا چِ آهد بر سر آى سرٍ آزاد؟ 

 ... ای جٌگل، ای غن 

 ... ای جٌگل، ای حیف 

 ... ای جٌگل، ای پیَستِ پايیس

 با هي بگَ از سرًَشت آى سپیدار ... 

 آى سْوگیي پیکر، کِ با فرياد تٌدر

 !.. چَى پارُ ای از آسواى افتاد بر خاک

 ”.... ايٌجا سیٌِ هي چَى تَ زخوی ست! ای جٌگل

 "بشارت. م"                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

  رَ ي دطبُ ی، ئُ کُ یارَ دارػتان خًلقا؛ وُ  کُ

. ی کێـابًي ي، بڵێؼُ ی، صٌر پێـتز لُ کُ صٌردارَ

م جار  کُ ، یُ ػزيؿتییُ  رَ ي ػًيتێىُ ، ئُ“ئاگز”

ٍِی   يی، بُ ی گٍی صَ يَ ديای ِێًر بًيوُ

  ، پزیـکُ يَ بزييػکُ  يرَ بًرکان ي ُِ

. ِايیـت کذا دَ مًي الیُ ُِ  کاوی خٍی بُ تًيسَ

کاویؾ،  م ػًيتاوی دارػتاوُ کُ بێ گًمان یُ

ی  ي پزیـکُ  ی بزييػکُ خماخُ واي چُ  ر بُ ُِ

ػاکار ي   مزٌڤُ.   تٍمار کزايَ  يَ بًرکاوُ

  وُ ي دیمُ بیىیىی ئُ  کاویؾ بُ تایُ رَ ػُ

وا  ڵ ِاته ي، ديایی پُ ُِ  تا بُ رَ ، ػُ تزػىاکاوُ

یان ئاییه  ػکزد ي خًلقاوی دَ ر خًای دَ بُ  بزدوُ 

ي  ئُ  یان سياوییُ ئُ  يَ رػًيسماوُ ػُ  ي ئاییه صا، بُ

می  ردَ ي ػُ اڵم مزٌڤ، ئُ بُ.   ػزيؿتیاوُ  رييدايَ

وێً   ػتی خؼتُ ساوذ ي دَ ی تێپُ ػاکاریُ

  يتی رييدايَ کارييباری ػزيؿت ي، رَ

یزان ي  ي ئاڵٍصی ي قُ رَ کاوی بُ ػزيؿتیُ

در ي  غُ.   يَ ری با دایُ مگُ کاری ي ػتُ خزاپُ

می مزٌڤ ِیچ ػىًيرێکی دیاری کزايی  ػتُ

  يتُ ياکاوی، کُ رباڵي ي واسَ بُ  بٍ ئاماوجُ.  بًي وُ

خاک ي . کان ػزيؿتیُ  چايَ ر مًي ػُ ی ُِ ػتُ جُ

ڵک  کُ  ، لُ صتزیه ؿێًَ واحُ  يای بُ ئاي ي ُِ

یی، طیاوی  ي ئاػًيدَ  ؿُ واي گُ  خؼت ي بُ

واي بزدن ي ئاگز   لُ.  خٍیـی تێک دا  ئاػایی لُ

دصێً ي   يَ ي کزدَ ک لُ کان، یُ رداوی دارػتاوُ تێبُ

ِیچ   ػت بًي، کُ رَ ی مزٌڤی قاصاوج پُ صاوُ واحُ

  ڵکًي تاياوێکُ، ، بُ ر بٍ وییُ ک ُِ پاػايێکی وُ

ػًيتاوی   دیارَ.  ِايتای کٍؿتىی مزٌڤ

  ی ئێمُ ياڵت ي وايچُ  ت بُ ویا تایبُ دارػتان، تُ

رباڵيی  ياڵی ػًيتاوی بُ صٌر جار ُِ.   وییُ

ک؛ یٍوان،  يَ  کاوی ياڵتاوی دیکُ ڵُ وگُ جُ

باڵي .....  وذٌویضیا ي ئًػتزالیا، ئامزیکا، ئُ

وذ  ی راػتی بێت، چُ يَ اڵم ئُ بُ.   يَ تُ بًيوُ

ر ؿێًاصی  ػُ  رچاي، لُ کی بُ جیاياصیُ

،  ي ػًيتماوی دارػتاواوُ ڵ ئُ گُ  يت لُ ڵؼًيکُ ُِ

جێی   بیىزێت، کُ دا دَ دا ي، ياڵتی ئێمُ ي ياڵتاوُ لُ

 !!. رن رػًيس ِێىُ ي ػُ  تێشاماوُ

ی  يَ يته بٍ کًطاوذوُ ی فزیا کُ م؛ ؿێًَ کُ یُ

 3ی  سَ بشٌ بٍ الپُ........  ؛  ئاگزی دارػتاوُ

” 

 

 

 :زيزي میه عُ ئُ

 ....!!! ايٌجا سیٌِ هي چَى تَ زخوی ست! ای جٌگل

ی  طیان ي طینىنگنُ
 ”ريي کاڵ سُ”گًوذی 

کاوی  بىار کێًَ  ريي، لُ کاڵ سُ
  ، لاُ میر حاجی ي بٍڵیااواُ

يان دارستان ي باخ  ي دَ ئابلٍقُ
میراجی ي   ڕياوێتُ زرا، دَ ي مُ

 .......ر بُ  لُ. زرێبار
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صذّب ّکتبر اس جٌگلْابی  

هزیَاى ٍ سزٍآثابد، در    

هذت کوتز اس یک هابُ،    

کَردالى   آتش کیٌِ  طؼوِ

ٍ دشوٌبى هحیط سیسات   

 .....گزدیذ

ثاب  “  چیاب ” اختصبصی   صبحجِ

جْبد کشابٍرسی    هذیز ادارُ

 !! ساتێکی چڕَ چ کارَ
 !! ساتێکی چڕَ چ کارَ

 !چٍن بتبیىم؟

 دا، مُ م تُ لُ

 ي“ ل پُ”  لق چايي يا لُ  وُ

 .بیىێ خٍي ئُ  اڵي ل گُ پُ  وُ

 !ساتێکی چڕَ چ کارَ

 پٍلی، ي شُ پٍل زريکُ شُ

 ویشتی خٍي وابیسێت ي، تُ

 .کا عاتی خٍي ين ئُ رٌژ سُ

 داري  دار بُ.....، مُ زٌر ستُ

 مًي بگري ي دارستاوێ، ُِ

 تًاوی، تٍش وُ

                                                                                 !!.بیسڕي  ک چییُ اڵيُ فرمێسکی چايي گُ

 

 “ع ؿێزکٍ بێکُ”

 

 

 

 “هي ًیش هؤثزم”

ضبزاثي، سطسجعي، سٓطيح، ضوبزي، ٞوطزش، سوبيوٯ،         

س٫ٱب ثرطي اظ ٰعاض ْ٭ايس ج١ٟ٫ ٬ زضذز ... اٚسيژ٨ ٬ 

٫ٰٟب٦ي ٚٯ ٦ب ج١ٟ٫ ٬ يب زضذشي ضا ٦ي ثي٫ويو٥   .  اسز

ثوب  .  ثي اذشيبض اي٩ ٧٣ٚبر زض ش٧٫ٰب٨ سسايي ٦ي ض٭ز

ي  ٦طي٭ا٨،  اي٩ ضٱط زض   " 47س٭جٯ ثٯ د٭ضص ج٣ٟ٫ي

اسشب٨ ٚطزسشب٨ اظ اي٩ ٪هط زض ضزيوّ ا٠٬ ٖوطاض           

ثٯ ٧ٞب٨ ٩٦ ضبيس ٰيچ ضٱطي زض اسشب٨ ثٯ ا٪ساظٮ .زاضز

٦طي٭ا٨ ٦طز٦ب٪ص اي٫ٗسض يبضٕ سٓطيح ٬ ٞطزش ٚطز٨ 

زيس٨ ٦طز٤ زض ض٬ظٰبي ج٧ًٯ زض زضز ثي٣و٭،  $ ٪جبض٫س 

ٰٯ ٬ضا٦ب٨ ٬ سبيط ٞطزضٟبٮ ٰب ٦٭ٌيس ايو٩ ٦وكو٣وت         

٦٭ٖى ضْش٩ ثٯ ٞطزش ٬ غحطا ٦ب ٧ٰيطٯ سًوي  #.  اسز

٦ي ٫ٚي٥ ٦ٛب٪ي ضا ا٪شربة ٪٧بيي٥ ٚٯ سط سوجوع سوط ٬        

ا٦وب  .  سب ٢صر ثيطشطي ثجطي٥.  د٭ضيسٮ سط اظ زضذز ثبضس

آيب الظ٤ ٪يسز ٚٯ ثٯ ٫ٰٟب٤ آسص ٞطْش٩ اي٩ زضذوز  

ٰب ٬ ج١ٟ٫ ٰب ٪يع ْ٭ضاً ثٯ يبضي آ٪ٱب ثطشبثي٥ سب زض ثوٱوبض   

سب٠ آي٫سٮ ز٬ثبضٮ ثٯ ٫ٰٟب٤ ضْش٩ ثٯ دبي آ٪ٱب ضط٦سوبض  

٪جبضي٥؟ ثطاي زضسز ضس٨ اي٩ ج١ٟ٫ ٰب ٰعاضا٨ سب٠ 

ظ٦ب٨ الظ٤ اسز ا٦ب اٞط ثي سٓب٬ر ثبضي٥ زض يطؼ چ٫س 

ضوبيوس زض شٰو٩        .  سبيز ثٯ ذبٚسشط سجسي١ ٦ي ض٭ز

ثًؿي ٰب اي٫ٟ٭٪ٯ سٓسيط ض٭ز ٚٯ ٩٦ ثٯ ي٣ز ٦٭ًٖويوز   

٪ش٭ا٪٥ ثٯ ٦ٗبث٣ٯ ثب آسوص  ...  ض٣ُي، زضآ٦سي، جس٧ب٪ي ٬ 

ا٦ب ثٯ ثب٬ض ٩٦ ٰطٚس زض ٰط .  س٭ظي ج١ٟ٫ ٰب ثذطزاظ٤

٦ٟوط  .  ٦٭ًٖيز ٬ ٚبض ٬ ض٣ُي ٦ي س٭ا٪س سبطيط ٞعاض ثبضس

٧ٚيشٯ اقٓبي حطيٕ ا٪ج٩٧ سجع چيب ٰيچ ٚبض٬ ض٣ُوي  

٪ساض٪س يب اظ جبيي ٬ اضٞب٪ي ٦بٰب٪ٯ د٭٠ زضيبْز ٦وي    

ْٗف ٬ ْٗف يطٕ ثٯ قجيًز ٬ ٦وطز٦وب٨     . ٫٫ٚس؟ ٪ٯ ذيط

اي٩ زيبض اسز ٚٯ زض ٰط سبيز اظ ضجب٪ٯ ض٬ظ ثٯ ٦ٗبث٣وٯ  

دس ثيبيي٥ ٦ب ٰو٥  .  ثب اي٩ آسص جٱ١ ٬ ٪بزا٪ي ٦ي ض٬٪س

٧ٰطاٮ ايؿبي اي٩ ٧ٚيشٯ يب ثب حؿ٭ض ْطزي، زض اذشيبض 

ٞعاضش٩ ٦بضي٩ جٱز جبثٯ جبيي اي٩ ٪يط٬ٰب، ٚو٧وٙ   

ٰبي ٦ب٢ي، زض اذشيبض ٞعاضش٩ س٭ذز ثطاي ٦وبضويو٩    

ٰبيي ٚٯ اْطاز ضا جبثٯ جب ٦ي ٫٫ٚس، ضاٰو٫و٧وبيوي ٬       

٦ًطْي٩ يب٣٦ي٩ ٬ آ٦طي٩ اي٩ ج٫بيز ٰب ٬ يب زض ٪ٱبيوز  

ثب اقالو زاز٨ ٦ٛب٨ آسص س٭ظي ٰب ثٯ ا٪ج٩٧ سجع چيب 

٬ اٚيخ ٰبي اقٓبي حطيٕ ٫٦بثى قجيًي، آ٪ٱب ضا يبضي 

  .٬ ٖ٭ر ٣ٖجي ثطايطب٨ ثبضي٥. ضسب٪س

 سر٩ آَبظي٩ 4  5 

:                           ْبيوو١ ضوو٧بضٮ آي٫ووسٮ ٬يووژٮ ٪ب٦ووٯ چيووب       

” پیبهذّبی تخزیت جٌگلْب ٍ هزاتاغ    ”  
٢صا اظ يال٫٧ٖسا٨ ذ٭اٰوط٫٧سي٥    . ثبضس٦ي

ٚٯ ٦ٗبالر ٬ ٪هطار ذ٭ز ضا زض اي٩ ظ٦ي٫ٯ  

 .ثٯ زْشط ٪ططيٯ اضسب٠ ٪٧بي٫س
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.سیجبتز شذ“ جبریسر”  جۆالنه  
زض دي ْطاذ٭ا٨ ا٪ج٩٧ سجع چيب ثطاي دبٚسبظي         

سًساز ظيبزي    3/89/ 21ظضيجبض  ض٬ظ ج٧ًٯ ٦٭ضذٯ      

اظ ز٬سشساضا٨ قجيًز ثٯ ٧ٰطاٮ ايؿبي ا٪ج٩٧         

سجع چيب اٖسا٤ ثٯ دبٚسبظي ث٣٭اض زضيبچٯ               

اظ ٦يسا٨ ثيسبضا٪ي    30/9٪٧٭ز٪س٦طاس٥ سب يز      

.  ضط٬و ٬ سب ٦ح١ سٓطيحٟبٮ ظضيجبضدبٚسبظي ضس        

ٚٯ ظثب٢ٯ ظيبزي زض اي٩ حطٚز ظيسز ٦حيكي          

چيعي ٚٯ زض اي٩ ٦طاس٥ س٭جٯ       .ج٧ى آ٬ضي ضس  

ضا ثٯ ذ٭ز ج٣ت ٦ي ٚطز حؿ٭ض ٦طز٤ اظ ٧ٰٯ             

ضبيب٨ شٚط اسز ٚٯ    .اٖطبض ٬ س٫ي٩ ٦رش٣ّ ث٭ز       

ازاضار حٓبنز ٦حيف ظيسز ٬ضٱطزاضي           

٦طي٭ا٨ زضثطٞعاضي اي٩ ٦طاس٥ ثب ا٪ج٩٧ سجع چيب   

 .٧ٰٛبضي زاضش٫س

خجزّبی تبسُ اسٍضؼیت پبرک     
 ّکتبری هزیَاى 41

ز٪جب٠ ذجطٰبي ضسيسٮ  ثٯ  زْشطا٪ج٩٧ سجع           ثٯ
چيب زض ضاثكٯ ثب ٬اٞصاضي ٖس٧شي اظ دبض٘            

ٰٛشبضي، چ٫س ٪ٓط اظ ايؿبي  ا٪ج٩٧              14
سجعچيب، ثطاي ديٟيطي ٦٭ؾ٭و ج٣سٯ اي ثب           

 قجٕ اقالو، .  ض٭ضا ٬ ضٱطزاض سطٛي١ زاز٪س      
ٖس٧شي اظ ظ٦ي٩           24/3/89اذيطاً زض سبضيد     

 14ْؿبي دبض٘    #   ٰٓز ٰٛشبض $س٣٧ٙ ضسٮ   
سب٠   22ٰٛشبضي ٦طي٭ا٨ زض ث٣٭اض ٚطزسشب٨ ٚٯ     

اسز ضٱط٬٪سا٨ چط٥ ثٯ ايجبز دبض٘ ٬              
ٞصضا٪س٨ ا٬ٖبر ْطاَز ذ٭ز ٬ ْطظ٪سا٨ ٬          
اٖب٦ز ٦سبْطا٨ ٬ ٞطزضٟطا٨ زض آ٨ زاضش٫س، ثب        

جسيسي س٭سف     ٫٣ٚCNGٝ احساص         
ضٱطزاضي ٬ ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ٚٯ ثٯ ظ٦ي٩          
ظزٮ ضس ثٯ يأس سجسي١ ٬ سب٫ٚب٨ غج٭ض اي٩            
ضٱط ثبيسشي آضظ٬ي زاضش٩ يٙ دبض٘ ضا ثب           

 ...  ذ٭ز ثٯ 
ثب اي٩ ٬غّ ثبيس دطسيس زض ضٱطي ٚٯ سطا٪ٯ           
ْؿبي سجع زض آ٨، ٧ٚشط اظ يٙ ٦شط اسز چطا           
يال٬ٮ ثط اي٫ٛٯ ْٛطي اسبسي ثطاي ثطاي ايجبز         
ْؿبٰبي سجع ٪٧ي ض٭ز ض٬ظ ثٯ ض٬ظ ٥ٰ اظ              

سطا٪ٯ ْؿبي  $ ٬سًز اي٩ ْؿبٰب ٥ٚ ٦ي ض٭ز ؟      
 .#٦شط ٦طثى ثبضس 10سجع ثطاي ٰط ٪ٓط ثبيس 

 

 .قجزستبى دارسیزاى درٍ شذ
٧ٰب٪ٟ٭٪ٯ ٚٯ زض ض٧بضٮ ديطي٩ چيب ذجط ٦طث٭ـ ثٯ         
. زض٬ ٚطز٨ ٖجطسشب٨ زاضسيطا٨، ٫٦شطط ٞطزيس        

ض٬ظ ٚبضي ٬ س٭سف د٫ج ٪ٓط ٬           6سطا٪جب٤ دس اظ    
ثب سطدطسشي ٬ ٧ٰب٫ٰٟي ا٪ج٩٧ سجع چيب ٬              
زضيبْز ٧ٚٙ ٰبي ٦طز٦ي، اي٩ اٖسا٤ ثطاي          
٦ٗبث٣ٯ ثب ٰطٞ٭٪ٯ آسص س٭ظي احش٧ب٢ي ثٯ دبيب٨          

  .ضسيس

 چیب ، افتخبر هزیَاًی ّب
آخشیه سيص َفتٍ محیط صیست سيص محیط صیست ي              

بٍ َمیه دلیل     .  وُادَای مشدمی وامگضاسی شذٌ بًد        

مشاسمی دس ساله استاوذاسی کشدستان، با حضًس                

استاوذاس، مذیش کل حفاظت اص محیط صیست، مىابع               

اوجمه سبض چیا   .  طبیعی استان کشدستان بشگضاس گشدیذ     

َم یکی اص مذعیًن بًدکٍ اص سًی مذیش کل حفاظت            

محیط صیست استان کشدستان ي استاوذاسی کشدستان، بٍ        

عىًان فعالتشیه اوجمه دس استان کشدستان شىاختٍ شذٌ ي    

شایان رکش است اوجمه سبض      .  مًسد تقذیش  قشاس گشفت     

چیا دي سال گزشتٍ ویض صاحب ایه عىًان شذٌ بًد ي               

بشگ صسیىی دیگش سا بٍ مجمًعٍ افتخاسات مشیًان ي             

 .مشیًاوی َا اضافٍ ومًد

 .هزدهی کِ طجیؼتشبى را پبس هی دارًذ

ضَاّذ حبکی اس آى است کِ اهسبل حجن آتص سَسی            

جٌگل ّب، بسیبر بسیبر سیبد است، اهب هسئلِ ای کِ              

اکٌَى ببعث دلگزهی اًجوي سبش چیب ٍ دٍستذاراى            

طبیعت ضذُ است ایي است کِ بِ ٌّگبم هزاجعِ اعضبی          

اًجوي بِ رٍستبّب بزای کویتِ اطفبی حزیق، هزدهبى           

رٍستب، بِ ٍیژُ جَاًبى بِ استقببل ایي پیطٌْبد اًجوي          

اثببت .  سبش آهذُ ٍ اقذام بِ تطکیل کویتِ هی ًوبیٌذ          

ایي هذعب حضَر پز رًگ هزدم رٍستبّب، بزای خبهَش           

سیزا .  ًوَدى آتص سَسی ّبی چٌذ رٍس اخیز هی ببضذ          

هعتقذًذ کِ اگز ایي جٌگل ّب ًببضٌذ، دیگز اثزی اس آًْب           

اًجوي سبش چیب ضوي تقذیز ٍ دست         .  ًیش ًخَاّذ بَد  

هزیشاد بِ توبهی ایي عشیشاى، هٌتظز ّوکبری ٍ تطکیل          

ٍ .  کویتِ اطفبی حزیق در دیگز رٍستبّب هی ببضذ           

  .آهبدگی خَد را بزای ّز ًَع کوک اعالم هی دارد

 ّوذلی ٍ ّویبری 

رسبًذ، بب    بِ اطالع عوَم هزدم طبیعت دٍست هی        
ُ      بِ    تَجِ ّبی   سَسی جٌگل   آتص    حجن بسیبر گستزد

     ِ اعضبی اًجوي      ایٌکِ    هزیَاى ٍ سزٍآببد، بب عٌبیت ب
    ِ رٍسی هطغَل خبهَش کزدى          سبش چیب ضببً

ببضٌذ  ٍ اس سَی ّیچ ارگبى         ّب هی   سَسی جٌگل   آتص
ضًَذ، لذا اس عوَم        ٍ ًْبدی حوبیت هبلی ًوی       

 :ًوبیین ّوطْزیبى درخَاست هی

ّب، ّوزاُ    سَسی  بب هطبرکت در خبهَش کزدى آتص     .  1
 اعضبی اًجوي سبش چیب،

 ّبی هبلی، ی کوک ارائِ. 2

در اختیبر گذاضتي هبضیي جْت ًقل ٍ اًتقبل           .  3
 ًیزٍّب،

 خَدرٍّب،  دادى سَخت بِ. 4

5  .           ِ   یب در ًْبیت راٌّوبیی ٍ اطالع دادى ًسبت ب
 .ّب جٌگل  سَسی هکبى آتص

اًجوي سبش چیب ٍ طبیعت سیببی کزدستبى را یبری           
 .ًوبیئذ

 يان مار ي باخُ

ل ي منزٌڤنی  گاگُ.  بًي   يرَ مارێکی گُ.  بًي بًيوُ ُِ

  کنُ دييی منارَ  رٌطێک تاقمێک رايچی لُ.  خًارد دَ

واي بناخنێنک ي   چًيَ  کُ مارَ.  ن تا بیکًطن يَ کُ دَ

  يان، باخنُ.   يَ کزد تا  بیـارێتُ  کُ ياوُ باخُ   دايای لُ

 . يَ وێً کًوێکذا ؿاردیُ صیی بًي، لُ بُ مزيڤێکی بُ  کُ

سان  وذ گُ رچُ اڵم ُِ کُ، بُ وێً باخُ  کان ِاتىُ رايچیُ

کان لنُ  کاتێک رايچییُ.   يَ بذٌصوُ  کُ یاوتًاوی مارَ وُ

ي،  ر دَ  ِاتُ  کُ کًوُ  لُ  کُ مارَ  يَ، يتىُ ديير کُ  کُ باخُ 

بنێ تنٍ  دَ  مه صٌر بزػیمُ: ی گًت کُ ياوُ باخُ  بُ

 !.بخٍم

کنان  ػنت رايچنینُ دَ مه تٍم لنُ:  يان گًتی باخُ

  منُ ئنُ!  يێت مه بخٍی؟ تُ اڵم ئیؼتا دَ رصگارکزد بُ

 . ڵیکی خزاپی تٍ ئاطَ.  وذَ ػُ کارێکی واپُ

. کان خزاپه مه خزاپ ویم، مزٌڤُ  وُ،:  گًتی  کُ مارَ

کنان  مزٌڤنُ  ڵێت، کُ ػێک بپزػی پێت دَ ر کُ ُِ  لُ

 .خزاپتزن

خنت، تنا لنێنی  يان ي مار رٌؿته بٍ الی درَ باخُ

 .ن کُ کامیان راػت دَ  بپزػه کُ

ساػنتنی  ونايَ  تاي لنُ ُِ  کاتێک کُ: خت گًتی درَ

کان دێنه ي  ، مزٌڤُ رمُ يا صٌر گُ ي، ُِ  ئاػمان دایُ

صٌر  يان  يَ، مه بٍ ئُ يێىُ  حُ     ری مىذا دَ طێز ػێبُ لُ 

کاویان دێىه ي منه  يرَ يان تُ اڵم ئُ بُ.  وذم ػًيدمُ

 .کان خزاپه مزٌڤُ  ياتُ  کُ. بشن دَ

. پنزػنێنه دَ“  سييبنار“  رٌیه لنُ دَ:  يان گًتی باخُ

منه :  سييبار گًتنی. ر گزن رٌیـته تا سای رييبار يَ

يان،  دم بنُ وذم ي ئاي ئنُ کان صٌر ػًيدمُ بٍ مزٌڤُ

يان  اڵم ئنُ م، بنُ کُ يان ئايدێزی دَ کاوی ئُ کێلگُ

بنشيای منه   بُ.  ن کُ به، مه لێڵ دَ دَ کاتێ تًيسَ 

 . کان خزاپه مزٌڤُ

رٌیـتىه تا رای .  پزػیه دَ“  گیا”   لُ:  يان گًتی باخُ

 کان صٌر قاصاوجم  مه بٍ مزٌڤُ: گیا گًتی. رگزن گیا يَ
 

  ستێرَ ئُ
  ػتێزَ گیان، ئُ  ػتێزَ ئُ

  تايێک گًێم بٍ رادێزَ

 ؽ ي جًان ی گُ ػتێزَ ئُ

 ِیًای دييا رٌطی کًردان

 یان ي داِات تا بُ ؿُ  کُ

 ئاػمان  لُ  يَ يؿُ بذرَ

 يی ياوی ؿُ تٍ پاػُ

 يی دطی وًيػته ي خُ

 چٍک دا دێىی  یار بُ وُ

 يێىی وُ ری دا دَ ػُ

 تاریکی جار وا جارێ

 دارێ غُ  ک ديطمىُ يَ

 ِێىێ ِێزؿت بٍ دَ

 طێىێ ؿڵُ ئارامیت دَ

 اڵم تٍ ماوذيي وابی بُ

 ػلیم وابی ي تُ بٍ ئُ  لُ

 ؽ اليێظی گُ مجار گُ ئُ

 ؽ يی رَ ر ؿُ ػُ  گاتُ دَ

 ر دَ  ئاػٍ دێتُ  خٍر لُ

 .ر بُ  باخی ِیًا دێتُ

 "دی مُ کٍمار گًڵ محُ"

ي   يصَ ػنُ  لُ.  کاویان ڵُ ئاطَ  م بُ دَ ، خٍراک دَ یُ ُِ 

ر  قامیؾ بٍ ػنُ  لُ.  ن کُ کان، کاڵي درييػت دَ ئاڵفُ

ر کاتێک  يان ُِ اڵم ئُ بُ.  گزن ردَ ڵک يَ کاویان کُ باوُ

کناونینان  کێـنه ي صبنڵنُ ڵذَ ُِ  به، ئێمُ دَ  تًيرَ

منان  بنینه ي دَ ي يؿک دَ  ر ئێمُ ػُ  سێظوُ ڵذَ ُِ

تنًاونێ  مار دَ  کان خزاپه ي مزٌڤُ  يایُ  کُ.  ػًيتێىه

 .يان بخًات باخُ

، “با”سٌؿته؛  رێگادا دَ بُ  کُ ياوُ کاتێک مار ي باخُ

.  يَ ئاگادار کزدَ  کُ کێـُ  یان لُ“با”سی،  يێذا تێپُ لُ

يێت بظیه ي  یاوُ ران دَ بُ مًي گیاولُ ُِ”:  گًتی“با”

يێت  یُ رييبار دَ.  يێت  رخت طیاوی دَ دَ.  ر به يَ ختُ بُ

مًي  يێت ُِ یُ گیا دَ.  ریا صَ  گاتُ ػتێت تا دَ يَ وُ

  ، مار وابێت بُ يَ يصی بمێىێتُ ػُ ر ر بُ ػُ وی ُِ مُ تُ

ي ئاي   دار  کاویؾ پێًیؼتیان بُ مزٌڤُ.   يَ بزػی بمێىیتُ

ر  يَ ختُ يێت بُ ماوُ مًيمان دَ ُِ  ، ئێمُ یُ ُِ  يصَ ي ػُ

. رن با طیاومان خٍؽ بًێت يَ  ياتُ ي راصی بیه، کُ

 .“سیه ڵپُ رن با ُِ یه، يَ رن با ؿادی بکُ يَ

  .  سکێ ڵپُ ُِ  ػتی کزد بُ مًيان، دَ پێؾ ُِ  لُ“  با”

ؿادی ي   ػتیان کزد بُ مًيیان دَ دييایی، ُِ

مًيان  يان بیىی، ُِ کاتێک باخُ.  سکێ ڵپُ ُِ

يیؾ  بٍ ماڵ، چًين ئُ  يَ سایُ گُ  لُ پُ  سن، بُ پُ ڵذَ ُِ

 .ر ي ؿاد بێ يَ ختُ یًیؼت بُ دَ

  ریان لیل خايَ خُ: يَ فارػیُ  رگێشان لُ يَ

 “ر ریف باجًَ کاوی ؿُ ریُ يَ بیزَ  لُ”
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٪جبضيسي اظ      ٖج١ اظ ٰط چيع، جب زاضز سطٛط ٬ ذسشٯ         

ثب اي٩  .  ز٠ ٪ظبض ز٬سشب٨ ٬ ٧ٰطاٰيب٨ چيب ث٥٫ٛ            سٯ

ا٦سب٠ ذي٣ي ثيطشط اظ سب٢ٱبي ديص يبضٕ            ا٦يس ٚٯ 

 . قجيًز  ٬ سال٦شي آ٨ ثبضي٥

٢٬ي ....  ٪٧ي ز٬٪٥ اظ ٚجب ضط٬و ٥٫ٚ       

.   ثبيس ضط٬و ٚطز، ٚجبش ْطٖي ٪ساضٮ       

  اي اظ چيب ثٯ     اضزيجٱطز ٪ب٦ٯ   28    ض٫جٯ  يػط ض٬ظ سٯ  

ث٭ز ثطاي      زض آ٨ اظ ٩٦ زي٭ر ضسٮ         زسش٥ ضسيس ٚٯ

ي چيب    سب٢ط٬ظ سبسيس چيب ٬ ثطضسي ٚبضٰبي ٞصضشٯ      

سب٩٢ ٦جش٧ى      چيب، ثٯ     ٬ سًي٩ ٰيئز ٞطزا٪٫سٮ     

ذي٣ي ذ٭ضحب٠ ضس٤ ا٦ب سطسي ثط        .  ْط٫ٰٟي ثط٤٬ 

سطس اظ  “  زذشط٤”٩٦      يبز٤ آ٦س ٚٯ  .  ز٥٢ ٞصضز 

ز٥٢     ٢٬ي ٧ٚي ا٦يس سٯ    .  ثبظ٤ ٪٧ي س٭٪٥ ثط٤        اي٫ٛٯ

چٱبض د٫ج سب٠ اظ         اظ ثطازض٤ ٚٯ      ٬ازاض٤ ٚطز ٚٯ  

  اي٩ ج٣سٯ     ٦طا ثٯ     ، ا٢ش٧بس ٥٫ٚ ٚٯ     ذ٭ز٤ ٚ٭چٛشطٮ 

ا٦ب يٛس ا١٧ً٢ سطز ٬ َيط ٫٦كٗيص ٦ظ١            .    ثجطٮ

ا٤ ظز ٬ ٞٓز ثط٬ ثبثب          سي٫ٯ    زسز ضز ثٯ       ٧ٰيطٯ

٪ساض٤، چ٫ب٨ سبطيط زضز٪ب٘ ٬ ٦رطثي ثط ٩٦        ح٭غ٣ٯ

آذط چ٫س  .  آسص ْطب٨ ٣ٖج٥ ْ٭ضا٨ ٚطز        ٞصاضز ٚٯ 

  ث٭ز، ٚٯ     ٬ٖز ديص چيب ثطا٤ اس ا٤ اس ْطسشبزٮ         

٢٬ي .  ض٭٤    ثي٣٭ آ٦بزٮ     ثطاي س٧يع ٚطز٨ ٞطزضٟبٮ    

ا٤   ذب٪٭ازٮ    حشي ثٯ     ا٬٪ٗسض ضْش٥٫ ٦حب٠ ث٭ز ٚٯ      

. ٩٦ ٪جبيس ٦ي ضْش٥   .  چٗسض ز٥٢ ٦يربز ثط٤       ٪ٟٓش٥ ٚٯ 

  چ٭٨ يٯ زذشط٤ ٬ ثطازضا٤ س٧بي١ ٪ساض٪س ثٯ               

  ٥٫٦ اٞٯ .  ذ٭زض٭٨ ظح٧ز ثس٨  ٬ ثبٰب٤ ثيب٨          

ضيسٙ ٥٫ٚ ٬ س٫ٱب ثط٤، ضطِ، حيظيز ٬ ٪ب٦٭س              

ْطٔ،     ٦ب ٦يسا٪ي٥ ٚٯ      ٧ٰٯ.  ظيط س٭ا٠ ٦يطٮ      ذب٪٭ازٮ

٬     ذكط٪ب٘ ٬ ٦ؿطٮ       ٧ٰچ٭٨ ْٗطثطاي جب٦ًٯ   

. ٦يس٬٪٥ س٭ اي٩ ضاٮ س٫ٱب ٪يسش٥      .    ض٬ ٣ْج ٦ي٫ٛٯ    جب٦ًٯ

س٭ ظ٪سٞي زضغس       ٩٦ زاض٤، ض٬ظا٪ٯ      يٗي٫ب ٦ط٣ٛي ٚٯ  

٬ س٫ٱب      چط٧ٟيطي اظ زذشطا٨ سطظ٦ي٥٫ اسٓبٔ ٦ي اْشٯ

س٫ٱب     ، اٞٯ   ض٧بض ٧ٚي اظ آ٪ٱب ثب ٰعاض سطس ٬ ز٢ٱطٮ         

ا٪جب٤ ثطس٭٪٫س، ٧ٰ٭٨       ٚبضاض٭٨ ض٬ س٭ سكح ضٱط ثٯ     

٦حس٬زيز زيٟط ظ٪ٱبي       ا٪ساظٮ    ثٯ    سطس ٬ ز٢ٱطٮ  

ظ٪ٱب ًْب٢يشٱبي اجش٧بيي   .    ٦يع٪ٯ    ، ثٱط٭٨ ؾطثٯ    زيٟٯ

ٚبض س٭ي      ض٬ ز٬سز زاض٨ ٬ اظ سٛطاض ٚس١ ٫٫ٚسٮ        

  ، ج٣٭ ضيط آة ٬ اجبٔ ٞبظ ٬ س٧ب٬ض ذسشٯ        آضذعذ٭٪ٯ

س٧ب٤     ٰسش٥، ثب احشطا٤ ثٯ       سب٢ٯ  24زذشط      ٩٦ يٯ .  ضس٨

٫٦٭ زاض٪س، ٩٦ ٬ ض٧ب           ٦ط١ٛ ٦طبثٯ     زذشطا٪ي ٚٯ 

٪٫ٛيس، ٦بض٬ اي٩       ٰب٤ ٣ٞٯ   سٗػيطي ٪ساضي٥، اظ ٪٭ضشٯ   

 . ذبقط ج٫سيش٧٭٨ ٦حط٦٬ي٥  ٦ب ثٯ. ق٭ضي ثبض آ٬ضز٨

 ...ای جىگل،ایىجا: تی ی بابُ درێظَ
ت ي  ت ي میلُ يڵُ دا، دَ ي ياڵتاوُ لُ  کُ.......

  کان، بُ فزیاگًصاریُ  مًي ئًرگاوُ ؽ ي ُِ رتُ ئُ

  ت بُ واوُ ، تُ يَ مًي پێذايیؼتی ي ئیمکاوێکُ ُِ

سی  ي پُ ، بُ يَ ی ئاگز کًطێىُ ِلی کٍپتز ي فشٌکُ

کًوتزٌڵ   کُ صييتزیه کاتذا، ئاگزَ  ، لُ يَ دڵؼٍصیُ

  ؟ بٍ ومًيوُ يایُ  الی ئێمُ  اڵم کًا لُ بُ.  ن کُ دَ

  يَ ي کاتُ لُ  يَ ، ئُ ریًاوی خٍماوُ ی مُ م وايچُ لُ

کاوی  دارػتاوُ  ردان لُ تای ئاگز تێ بُ پُ”  کُ

بێت،  ، واؿًکزی وُ وذييَ ی ػُ رَ پُ“   وايچُ

وذ  چُ  لُ  جگُ)گـتی،  ڵکیؾ بُ ت خُ واوُ تُ

، ِیچ (پارێض  وێکی طیىگُ ع ي الیُ کُ

ي  ئُ.  خٍ واوًێىه  کتیڤ ي کارا لُ ڵًێؼتێکی ئُ ُِ

ػًيتێت،  دَ  يَ ر چايماوُ بُ  بُ  مًي دارػتاوُ ُِ

  يَ ئُ.  رپزػی واصاوێت دڵؼٍص ي بُ  ع خٍی بُ کُ

ک  یُ  لُ  جگُ)اڵتیؾ ػُ ن دَ رپزػاوی خايَ بُ

يام  ردَ ؛ بُ ( يَ ئیمکاواتی الياصَ  ، بُ ديي ئیذارَ

!!  ، ئیمکاواتمان وییُ !مان وییُ ڵێه؛ بًيدجُ ئُ

اڵت ي ئیمکاواتیؾ،  ػُ ن دَ خايَ  کاوی رگاوُ ئً

سای  رَ ػُ  مُ، ئُ   . تُ م بابُ ئُ  وُ صٌر گزیىگی وادَ

رکێکی مزٌڤی ي  ئُ  ؿان خاڵی کزدن لُ

ی یاػای  ياوُ پێچُ  ت بُ واوُ ویـتماوی، تُ

سهخه!!.   تی ئێزاویـُ سَ بىُ و رسووڕمناکتر
،گوماناویبوونومانهمووئهههرترلههێنه

کاوی  رداوی دارػتاوُ دصێً بًيوی ئاگز تێ بُ

م  ر ئُ گُ ئُ.   !ریًاوُ کاوی مُ ديير ي وضیکُ  وايچُ

م  ، بٍ پێـتز لُ ر وییُ ػُ  گًماوی لُ  يَ کزدَ

  مُ ، ئُ یزَ صٌر ػُ!  قٍما؟ دَ وُ  رييدايَ  ؿىُ چُ

  یی ي دطَ طیىگُ  دطَ  يَ م کزدَ ئُ  ویا چًار ػاڵُ تُ

  بُ!!   ػتی پێ کزدييَ وايچُ دَ  م ، لُ مزٌڤیُ

م  ، لُ واؿیزیىُ  م ئاکارَ راػتی بٍ پێـتز ئُ

چًار ػاڵ   کاتێکذا، لُ  لُ!  بًي؟ باي وُ  رَ ڤُ دَ

م  ي ُِ  بًيَ م دارػتان ُِ ي پێـتزیؾ، ُِ مُ لُ

راػتی کێ  بُ!!  ؟ يَ ی ئاگز کزدوُ ػتُ رَ کُ

ر  ُِ!!  ؟ يَ داتُ ئُ  الحُ بُ صَ  م پزػیارَ اڵمی ئُ يَ

  یان ؿًێه لُ يتًيی رابزدييدا، دَ ديي حُ  لُ

ر  ياڵيا، ئاگزی تێ بُ ریًان ي ػُ کاوی مُ دارػتاوُ

  تُ ر دايَ دا ئايری بُ وذ رٌطَ م چُ کێ لُ !!   درايَ

رقًسيي،  ياڵيا، بُ کاوی؛ بێلًي، ویايا، ػُ دارػتاوُ

  ؟ بُ.......، به دٌڵ، رييار، کٍػااڵن ي مشاوُ

 !! ؟ صێه وییُ ػاتێکی دڵتُ کارَ  مُ راػتی ئُ

  می جیاياصی ئاگزی دارػتان لُ وی دييُِ الیُ 

  تی بُ ، بابُ ڵ ياڵتی ئێمُ گُ  لُ  ياڵتاوی دیکُ

.  دارػتاوُ  ربًيوێکی ر ئاگز تێ بُ دياداچًيوی ُِ

ػاتێکی يا ريي بذات؛ تا  ر کارَ گُ ران، ئُ وذَ ُِ  لُ

،  يَ يتىُ ي ئاگز کُ ٍِکاری ئُ صييتزیه کاتذا،   لُ

رپزػاوی  ت تاياوبار ي بُ واوُ ي تُ  يَ دٌصرێتُ وُ

ت ي  يڵُ یىذرێه، دَ گُ ػضا وُ  کزێه ي بُ دیاری وُ

ػت ي  ن ُِ خايَ  ت مزٌڤُ تایبُ  ر ي، بُ مايَ جُ

  ياوان ي طیىگُ ڵًێؼت ي رٌؿىبیز ي رٌطوامُ ُِ

. وگ وابه ران، بێ دَ ريَ پارێضان ي ویـتمان پُ

وذ  م چُ ریًان، لُ ی مُ وايچُ  لُ  بٍ ومًيوُ  اڵم،  بُ

مًي  ي ُِ ؿذا، ئُ م رٌطاوُ ت لُ واوُ دا ي تُ ػاڵُ

ع ي  کان، ِیچ کُ دارػتاوُ  بێتُ ر دَ بُ  ئاگزَ

  ي کزدارَ یا تاياوباری ئُ  رپزع، يَ بُ  وێک بُ الیُ

 !!. وذرێت یُ وذرايَ ي، را واگُ یُ گُ راوُ  وگزیؼُ

 

می جیاياصی ػًيتان ي قش کزدوی  وی ػێیُ الیُ

  ، بێ ئاگا ویه کُ کُ  یُ يَ ؛ ئُ يێ ي لێزَ دارػتان، لُ

درێت بٍ  رچاي دَ يڵێکی بُ ، ُِ ياڵتاوی دیکُ  لُ

. واي بزدوی ػًيتماوی دارػتان  ي لُ  يَ م کزدوُ کُ

مًي رێ ي ؿًێىێکی پێًیؼت بٍ  ت ُِ تایبُ  بُ

کان  ڵُ وگُ ی ئاگزی جُ يَ ری دييپات بًيوُ گُ ئُ

 !! ؟ ئایا الی خٍؿمان يایُ. کزێت رچاي دَ

وگی  ڵًێؼتی ي بێ دَ ؛ بێ ُِ يَ ماوُ مًيی ئُ ُِ  بُ

مًي  ُِ  ، کُ ػامىاکُ  تُ م جیىایُ ئاػت ئُ  لُ

،  يَ بێتُ تذا، دييپات دَ رصی تایبُ يَ  ػاڵێک لُ

رکی يیظداوی،  ي ئُ  ِیچ پاػايێکی بٍ وییُ

مًي چیه ي  ویـتماوی، ئاییىی ي مزٌڤی، ُِ

يرد ي دريؿت ي ؿاری   ، بُ  م ياڵتُ کاوی ئُ تًێظَ

ڵکی ئاػایی ي مامٍػتای  ي الدێیی، رٌؿىبیز ي خُ

جلغ ي  ری مُ ي وًێىُ  ئاییىی ي ئیمامی جًمعُ

قاي   لُ  ت ي دطمه کاریُ یاوُ م خُ ؛ ئُ  مًاوُ ُِ

ػتاوی ئیذاری ي  دَ رپزػان ي کاربُ ن ي، بُ بذَ

رگزی  ری ي بُ ػُ صایی، باوگ ِێـتی چارَ قُ

ن،  بکُ  رَ ماڵ يێزان کُ  م ئاگزَ کی ئُ ک جارَ یُ

م  ر ئُ ػُ  ئاي بکزێت بُ  میـُ تا جارێک بٍ ُِ ُِ

 ./. ئاگزدا

،   اجبٖٯ    ، ض٬ض٫يٯ   ثعضٞشطٰب، ج٫س دسط ذ٭ثٯ       ٞٓشٯ    ثٯ

ض٬ي حطِ ٬ ضٛبيش٥    .  ٬ جبيعا٢ركبسز     زذشط ؾًيٓٯ 

حػبضي آ٫ٰي ثي٩ دسط ٬         ثطازضٰب ٬ دسضٰبيسز ٚٯ       ثٯ

ثبض ٦ي      زذشط ٦ي ٚط٫س ٬ زذشط ض٬ ؾًيّ ٬ ثي اضازٮ         

زذشط ثر٭از سالضي ٬ يب       ي٫ًي اٞٯ. آض٨ ٬ دسط ثطيٛس

س٭     ، ٦ي٩ٟ س٭ زذشطي، اي٩ ٬اسٯ        ٖس٦ي ٦ظجز ثطزاضٮ  

٢٬ي اٞط دسطٰيچ ٚبض ٬ س٭ا٪٫٧سي ٥ٰ        .  ذ٭ة ٪يسز 

، ثٱص ٦ي٩ٟ س٭ ٦طزي، س٭ ٦يش٭٪ي، س٭ ثبيس           ثبضٯ    ٪ساضشٯ

  ا٨٬ ٚبض٬ ث٫ٛي ٬ ٧ٰي٩ حطْٱب دطشٛبض ٬ ايش٧بز ثٯ             

  اٞٯ.  ٪ٓسي اسز ثطاي دسط ٬ ضٛسز ٪ٓسي ثطاي زذشط        

  ٬ جب٦ًٯ     ذ٭٪٭ازٮ    زض يٙ دط٬ضش غحيح ٬ يبزال٪ٯ      

٦يش٭٪ي٥     ضضس ٦ي ٚطزي٥، اظ ٦طزٰب ٧ٚشط ٪يسشي٥، ث٣ٛٯ        

  اٞٯ.  ٰب اظ ٦طزٰب ديطي ثٟيطي٥        زض ذي٣ي اظ يطغٯ    

ذبقط     ثٯ    ٰب ٬ آضظ٬ٰبيي ض٬ ٚٯ      ثر٭اي٥ سًساز ذ٭اسشٯ  

آ٨، اظض٭٨ زسز       يس٤ ٦ي١ ٬ ضَجز ثطازضا٦٭٨ ثٯ      

  ٚطيسي٥، ٬ ض٬ ٣ٖج٧٭٨ دب ٞساضشي٥، سًسازض٭٨ ثٯ           

ٰب،   ٪٭ضشٯ    ٦يس٬٪٥ اي٫ٟ٭٪ٯ .    سبض ٦٭ٰبي سط٦٭٪ٯ      ا٪ساظٮ

زض     ٪يسز ٬ ذي٣ي اظ ذ٭اٰطٰبي جٟطذ٭٨ زيٟٯ          سبظٮ

  اظ اي٩ زضزٰب ٬ ثي٧بضيٱبي ذكط٪ب٘ جب٦ًٯ            ٞصضشٯ

ا٦ب .  ا٪س  ٬ سط٬زٮ     ذي٣ي ثٱشط ٬ ض٬ض٫شط اظ ٩٦ ٪٭ضشٯ        

ذي٣ي اظ ٦طزٰب       سًػت ٣َف ٬ ٚ٭ضٚ٭ضا٪ٯ        ٦شبسٓب٪ٯ

ضاٰي ثطاي ثي٫ص، زض٘ ٬ ح١ اي٩ ٬اًٖيز س٣د             

  ز٬ض اظ ا٪ػبِ اسز اٞط ٧ٰٯ           ا٢جشٯ.  اسز    ٪ٟصاضشٯ

  ا٦ب سًساز آ٪ٱبيي ٚٯ   .  يٙ چط٥ ٪ٟبٮ ٚطز       ٦طزٰب ضا ثٯ  

ضاٮ ضا ثطاي ظ٪ب٨ ثبظ ٬ ٧ٰ٭اض ٦ي ٫٫ٚس،             سرب٬س٫٧سا٪ٯ

 30٪٧ي ز٬٪يس ض٬ظ     .  اظ ا٪ٟسشب٨ زسز ثيطشط ٪يسز      

ي ٚس١    ، ٬ٖشي س٫ٱب س٭ ذ٭٪ٯ      3اضزيجٱطز، سبيز    

ث٭ز، ٬ٖشي      ث٭ز٤، چٗسض ز٥٢ ٞطْشٯ       ٦٭٨ ٪طسشٯ   ٫٫ٚسٮ

  ٰيبٰ٭ييٯ    ْٛط ٦ي ٚطز٤ س٭ سب٩٢ ٦جش٧ى ْط٫ٰٟي چٯ       

٪ساضش٫س     ثطازض٤ ح٭غ٣ٯ     ذبقط اي٫ٛٯ     ٬ ٩٦ ْٗف ثٯ    

ثبٰب٤ ثيب٨ اظ ا٨٬ ٦ح١ٓ ٞط٤ ٦حط٤٬ ث٭ز٤ ٬ س٫ٱب              

ث٭ز ٬ اظ ضسر        ثُؽ ٣ٞ٭٤ ض٬ ٞطْشٯ   .....  ضْش٩ اغال   

آذط .  ٪بضاحشي ٬ يػجب٪يز ٦ظ١ س٫٭ض زاٌ ث٭ز٤            

٦يس٬٪يس اظ ض٬سشبي ٦ب سب ضٱط ٦طي٭ا٨، ْٗف چ٫س              

چيب ٦ي٫٭يس٥      اي ٬اسٯ   ٪٭ضشٯ    ٰط ٬ٖز يٯ  .    ضاٰٯ    زٖيٗٯ

چ٭٨ . ٦يساض٤  ٪ٟٯ  ا٬٪٭ س٭ ذ٭٪ٯ  چ٫س ض٬ظ يب چ٫س ٰٓشٯ

  زض حب٢يٛٯ     سبظٮ.    ْطسشبز٪ص ذي٣ي ٦ط٣ٛشط اظ ٪٭ضش٫طٯ    

يعيع، ضبيس ْٛط       ذ٭ا٪٫سٮ.  ضٱط ٦يبز     ثطازض٤ ٰط ض٬ظ ثٯ   

  ، ا٦ب ذ٭ثٯ    چيب ٬ اٰساْص ٪ساضٮ   ٫ٚي حطْٱب٤ ضثكي ثٯ

ضبيس س٭  .  حطْب٤ ٞ٭ش ثسيس       ز٬سز ثٯ     ٦ظ١ يٯ 

  ٩٦ ْٗف يٯ   .  ض٧ب ٚسب٪ي ٦ظ١ ٩٦ ثبض٫س          ذ٭٪٭ازٮ

ز٥٢ ٪٧ي ذ٭از ٦ظ١ ٦بزض ٬            زذشط جٟط ذ٭٪٥، ٚٯ    

ٚبض درز ٬ دع ٬ ضسز ٬ ض٭              ٦بزضثعضٞٱب٤ ْٗف ثٯ  

زضش ظ٨      سب٥٢ ٦ي ذ٭از  ٚٯ        جب٦ًٯ    ز٥٢ يٯ .  ثذطزاظ٤

ز٥٢ ٦ير٭از  .    ٪طٯ    ٬ ؾًيّ ج٣٭ٮ      ٪جبضٯ  2    ا٪سب٨ زضجٯ 

  يٯ    ، ث٣ٛٯ   ٞ٭ش ثبيض ٬ ثب٪يب٪ص ثطسٯ        اي٩ ٦طٛالر ثٯ  

 ./. س٭٨ ٫٧٦٭٨ اظ ٦كب٢ًٯ. ْٛطي ث٩٫ٛ

ی گًوذی  طیان ي طیىگُ”ی؛  درێظَ

 “ ريي کاڵ سُ

باؿی ئاگاداری   ت بُ تایبُ  پارێضن ي بُ  طیىگُ........

ک  يێزاوکاریُ  ر جٍرَ ئاگز ي ػًيتمان ي ُِ  کاوه ي لُ دارػتاوُ

ي   يَ بیز دێىیىُ کان يَ م ي کًيسیُ کٍتاییذا، کُ  لُ.  یپارێضن دَ

بێه ي   يَ ِاواماوُ  ػتان، بُ دَ رپزػان ي کاربُ یه بُ کُ دايا دَ

: ک يَ   .ن مان بٍ بکُ يَ ی خًارَ ي گزفتاوُ ری ئُ ػُ صييتز چارَ

ی  ی خًێىذوگُ يَ رحی ِادی، کزدوُ بزدوی تُ  سێًَ سٌ، بُ ئايَ

جێ کزدویان   کاوی وێً ئايایی ي جێ بُ رقُ وًێ، گزفتی تیز بُ

یذاوی  کان ي دابیه کزدوی مُ ی کٍاڵوُ يَ کزدوُ يرَ ي گُ

کاومان ي،  رصؿی بٍ مىذااڵن ي اليَ ی يَ ػُ رَ فًيتباڵ  ي کُ

بێّذاؿتی ي وذريػتی ي پێذايیؼتی  ی تُ داواوی خاوُ

 ./.     پضیـکی

 “ سشيبض ٦ب٠ زٮ ال جٯ ٦ٯ –ضز سش٧ٯ ذب٢س زٮ” 

 !:اس٥٧ ضا ٪٫٭يسيس ذ٭اٰط٫٧س٤”“   !!!دخترم”هي   يادم آهد کِ

 

یک اقدام فرىنگ ساز ی یا یک اقدام 

 !خنده آًر
صبح ّیت هذیر ،      2رأس ساعت     12/:/98در هَرخِ   

بازرسیي ٍ اعضاء افتخاری اًجوي چیا با ّوکاری ٍ            

ّواٌّگی ادارُ هحترم هحیط زیست بوٌاسبت ّفتِ          

هحیط زیست اقذام بِ پاکسازی بلَار زریبار از هیذاى          

هاهَستا بیساراًی تا دریاچِ ًوَدًذ کِ در ٌّگام               

اجرای عولیات پاکسازی بِ افراد هختلف هاًٌذ              

هسافریي ، تَریست ، خَدرٍ ّای سٌگیي کشَر            )  

برخَرد ًوَدًذ کِ در    (  ّوسایِ ، شْرًٍذاى هریَاى      

ایي راستا تعذادی اًگشت تعجب بِ دّاى ، تعذادی با           

تحسیي ، تعذادی با خٌذُ ٍ توسخر ایي اقذام را برای           

خَد تحلیل هی کردًذ  در ایٌجا بٌذُ ّن بعٌَاى عضَ           

افتخاری ایي اقذام را برای گرٍّْای هَرد اشارُ بِ          

از آى گرٍُ کِ ایي       -8.شرح زیر جوعبٌذی هی ًواین      

اقذام را  با دیذ فرٌّگ ٍ هثبت هی ًگریستي تقذیر ٍ             

تشکر ًوَدُ  ٍ اهیذ ٍارم کِ خَد را در برًاهِ ّای               

 -9.  تا ایي اًجوي غٌی تر شَد         .آتی سْین  بذارًذ      

برای گرٍُ هتعجب بِ عرض هی رساًن کِ ّساراى             

اقذام ایي چٌیي  طبیعت دٍستاًِ ٍ خالصاًِ ٍ بذٍى             

ّیچگًَِ چشوذاشتی تقریبًا  یک دِّ است کِ اًجام          

تا .ٍ اًشااهلل هٌبعذ بِ آًْا ّن هعرفی شَد           .  هی گیرد   

اها برای گرٍُ سَم اهیذ ٍارم کِ         -  :.بیشتر اگاُ شًَذ  

خٌذُ آًْا از رٍی شَق پاکیسُ شذى هحیط زًذگی           

بَدُ باشذ ٍ عالٍُ بر فرٌّگ طبیعت دٍستی تَأم             

ًوَدى شادی ّن بعٌَاى فرٌّگ هکول فرٌّگ اٍل          

چِ زیباست تَأم ًوَدى      .  بِ جاهعِ هعرفی شَد        

فرٌّگ طبیعت دٍستی  ّوراُ با سرٍر ٍ شادی برای           

 ایوب غالمی .                          شْرًٍذاى
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ش  ودَ يَ ، شیه ي ئاڵ بًي، ئُ بًي ، کاڵ وُ“کاڵ”

.   يَ ک شًێىدا جێی ببێتُ يُ  کرا لُ دَ ، وُ يبًي گُ

 –ريي  کاڵ سُ:  ش ديي بُ  تُ ي بًيَ  ت کرايَ بٍيێ، لُ

يداي وێًاویان، وزيک سێ  مُ.  کاڵ خًاريي

. جارێک ديي گًود بىاسێىیه  يێ بُ واماوُ.   کیلًمیترَ

ئايايی کاڵ     ، لُ“چیا”ياري  دا، دَ شُ م بُ لُ  بٍيُ

ردا پیا  سُ  لُ”وی  يه ي، کًرد يتُ دَ ل ئُ ريي ُِ سُ

کی زٌر جًان ي خٍش  ريي، ئايايُ کاڵ سُ.  “دێیه

  ، لُ کاوی میر حاجی ي بٍڵیاوُ بىار کێًَ  ن؛ لُ ديمُ

  ڕياوێتُ زرا، دَ يان دارستان ي باخ ي مُ ي دَ ئابلٍقُ

  م گًودَ ي زٌرتر ئُ يَ ر ئُ بُ  لُ.  میراجی ي زرێبار

ڕێزي  ديي ِايڕيی بُ  بىاسیه، ئاگاداري زٌرترمان لُ

 “   چیا”.                    رگرت يَ  ي ئايايُ داویشتًيي ئُ
کیلًمتنزی  12الی خٍروـیىی   الی خًاريي، تٍصێ بُ  لُ

ؿنتنی  دَ  سياوێتُ ، دَ کی راصايَ ریًاوذا، ئايایُ ؿاری مُ

يتًي  ڵکُ ريي، ُِ کاڵ ػُ.  ریًان يصی مُ رػُ ریه ي ػُ بُ

درێنظاینی   ریا، لُ ری دَ میتزی رييبُ 1370رصایی  بُ  لُ

 26ي   جُ رَ دَ 35ک، ي پاوتایی  خًلُ 10ي   جُ رَ دَ  46

  ي ئناياینُ ڵکی گًوذوـیىی ئُ خُ.  کی جًغزافیاییُ خًلُ

 20.   ینُ مناڵنُ بنىنُ 52م  رجنُ ي ػنُ  ػُ کُ 282

ی کناونی  ریًان ي ؿارٌچکُ ي مُ رَ کیؾ، بُ یُ ماڵُ بىُ

کی کنٍن ي  وذ کاڵ، دێیُ ر چُ ُِ.   دیىار، باریان کزدييَ

خت ي منێنزی  کاوی تُ بزػتاوُ ياری قُ ي ئاػُ  مێظييییُ

لمنێنىنێنت،  ػُ دَ  ي راػتیُ کاوی دی، ئُ ػًير ي ؿًێىُ

منێنظييی   ئاگای لُ  صا، کُ ػی ؿارَ کُ  يَ داخُ  اڵم بُ بُ

بێنت، ینا   ي ئايایُ کاوی ئُ رِاتُ ػُ درييع بًين ي بُ

کناڵ .  ػتذا ونینه ر دَ بُ  ، یا لُ کٍچی دياییان کزدييَ

، ػزيؿنتنێنکنی  ق وییُ ريي، گًوذێکی، يؿک ي رَ ػُ

یان کنێنً ي  بار، دَ  کی لُ يایُ ؽ ي ُِ وذ ي کُ مُ يڵُ دَ

تینان  کُ رَ پیت ي بُ  صرای بُ دارػتان ي باخ ي کاوی ي مُ

کناونی  دارػتاوُ.   م صێذ ي ویـتماوی ئێمُ ئُ  تُ خـیًَ بُ

،  رمێ کێًی، چًالُ ػًان، گٍیظ، ُِ سيي، قُ دار بُ  کاڵ؛ بُ

ؿنت ي  ِنا دَ ر يَ ؛ ُِ... کێًی ي  وجیزَ باڵڵًيک ي ُِ

تنمنی،  خنُ  گًڵُ:  ک گظ ي گیای يَ  کاوی، بُ کێًَ  بىاری

  ، گنًڵنُ سَ ، ؿیزیه ؿاتُ ِێزٌ، پًيوگُ  گٍصربان، گًڵُ

،  کی دیکنُ يَ س ي رَ يَ لێک لُ ي گُ  ين، مێلٍکُ ماراوی، گُ

کاونی کناڵ  ڵ ي دارػتاوُ وگُ ِا، جُ ر يَ ُِ.   يَ تُ راصايَ

  ڵنُ ر ي ئناطَ يَ لُ لێک پُ ٍِی چش ي پشی، گُ  ريي، بُ ػُ

متنینار،  ريێـک، گًرگ، يرچ، کُ رێًی، کُ:  ک کێًی يَ

ر  ِنُ.   ؿنار دايَ خٍیذا حُ  لُ....  ي  ي، کٍتز، ػٍػکُ کُ

ٍِی   ، بُ راوُ يَ لُ ڵ ي پُ م ئاطَ ئُ  ئیؼتُ  يَ داخُ وذ بُ چُ

م  ماين، ینا صٌر کنُ ، یا وُ يَ کاوُ تُ بێ مزيَ  رايچییُ

  راص، بنُ ک خًيک ي بُ ر بشێکیان يَ اڵم ُِ ، بُ يَ تُ بًيوُ

کاونی کناڵ  ِا، کێً ي کًێؼتاوُ ر يَ ُِ.  بیىزێه صٌری ئُ

ي،   رَ ػنُ چنُ ي حُ  ، خێظگُ رصَ بُ  يارَ ک؛ ُِ ريي يَ ػُ

،  چنینايَ  خت ي مێزی ػًير، ِاوُ کاوی؛ تُ کاوی ي ئايَ

،  م، کاوی ؿنێناڵونُ صَ ، کاوی عُ ؿُ رَ  ردَ ، بُ وُ کُ  ِاوُ

اڵ جىٍکنان ي،  مز، قُ تُ  صان، ِاوُ رَ  یُ ػايان، بُ  ِاوُ

،  ر، گزد ماوگا، خێنظگنُ تايَ  کاوی؛ ػیا وضار، خٍرَ ردَ ُِ

ینزاونگنا ي  ت ي ػنُ لنێ ي، صینارَ منُ يی حُ صَ

،  رَ س کنُ خت، کاڵؽ تُ کاوی؛ میزی ػًير، تُ بزػتاوُ قُ

خغ خًاريي ي  سياران ي ؿُ ، بُ ؿُ رَ  پُ ي، تُ مُ پیز محُ

خـی  ی خًا بُ ػزيؿتیاوُ  ي چايگُ ؿێک لُ ريي،؛ بُ ػُ

 .  ماوه کُ ئايایُ

 

 

 

 

يدای  منُ  ؿت ي باراوی صٌر لُ ٍِی يَ  ، بُ يَ خٍؿیُ  بُ

  يَ گًوذێکی پش ئاي، بٍ کـت ي کاڵ ي خًاردوُ  ػاڵذا، لُ

ت ئايێکی خايێه ي صياڵڵ، بنٍ  تایبُ  بُ.  وذیه مُ ِزَ بُ

م ئايی، ینا  ي گزفتی کُ  تێکی خًاییُ کُ رَ ، بُ يَ خًاردوُ

ونذ ئنايی  ر چنُ ِنُ.   بًيوی ئايمنان ونینینُ  ئالًدَ

  لنًيلنُ  بنُ  يَ اڵوُ کاوی ریخُ بیزَ  ؿمان لُ يَ خًاردوُ

ي   دابیه کزايَ  ي1380َػاڵی   مًي مااڵن لُ کێـی بٍ ُِ

ي   وذييَ ڵکُ ی مااڵویؾ بٍ خٍیان بیزی ئايیان ُِ صٌربُ

ئاياینی .  گزیه ر ئُ ڵک يَ کاویؾ کُ ردَ بیز ي کاوی ُِ  لُ

  يَ ریًاوُ مُ  ي لُ  وییُ  يَ باری جادَ  کاڵ ِیج گزفتێکی لُ

ِنا  يَ ِنُ.   مان ئیؼفاڵت کنزايَ کُ يتُ م مضگُ ردَ تا بُ

کان داونزاين  مُ لُ ي عُ  کێـی گاصیـمان بٍ کزايَ  لًيلُ

م  ِیًایه بنُ  ي بُ  ڵ کزايَ وذ ماڵێکیؾ ُِ ي ئاگزی چُ

  لنُ.  کێـنی  ن گاص لًيلُ خايَ  مًي مااڵن ببىُ ، ُِ صيياوُ

منًي  فًيوی ُِ لُ ي تُ  یُ رقمان ُِ ؽ بُ ي1365َػاڵی 

ي پێـتنزینؾ،   صرايَ ، دامُ ي1387َػاڵی   مااڵویؾ لُ

بناری   لنُ  کی، کُ رَ فتی ػُ گز.   بًيَ مًخابزاتمان ُِ

.  سٌی ئناياینُ ، ئنايَ رچايَ صٌر بُ  يَ کاوماوُ پێذايیؼتیُ

ي منااڵن بنٍ   کزايَ کی بٍ وُ ریُ ػُ ِیچ چارَ  يَ داخُ بُ

ر  ػنُ  تُ سٌیان خؼتًيَ ، پیغ ئاي ي ئايَ لًيلُ  خٍیان بُ

وناي   وێکی پیغ ي واؿیزیه بُ دیمُ  می ئايایی ي بُ چُ

رحی ِنادی  ی تُ ِا پزٌطَ ريَ ُِ.  سیت پُ ئايایی دا، تێذَ

کناڵ   ، لُ چًيَ  سێًَ کاوذا بُ گًوذَ  بشێک لُ  لُ  کُ

  میتز لنُ 50ویا وضیک  ي تُ  کزايَ جێ وُ  ريي، جێ بُ ػُ

ي، صیناد   وگ چه کزدييَ یان ػُ کُ مُ رييی چُ الی ػُ

ک  کان ي ؿپزصی واي ئايایی، يَ ری کٍاڵوُ بُ وگُ ، تُ مُ لُ

  لنُ.   يَ تنُ کنزدييَ“  کناڵ” ماوی  کُ خاڵێکی الياص، گًوذَ

ی مزیـکنێنک، ػناص  وضیک ئايایی کاڵ، بیىای گارگُ

رداونی ػنزيؿنتنی  ػت تێًَ سای، دَ رَ ػُ  ، کُ کزايَ

ی بٍوی واخنٍؽ ي  يَ ربًيوُ تزػی بُ مان، مُ کُ گًوذَ

ی جنینّنادی  ئنینذارَ.   یُ مان ُِ یی، بٍ دێکُ ئالًيدَ

ونضینک   ی لنُ کی گًڵخاونُ یُ رصیؾ، پزٌطَ ؿايَ کُ

  لنُ.   صراونذييَ خت ي میزی ػًير دامنُ یزاوگای تُ ػُ

اڵم کار ي  دی واکزێت، بُ ػتی بُ ی دَ ئايایی کاڵ پیـُ

ڵذاری  ، کـت ي کاڵ ي ئاطَ م ئاياییُ کی ئُ رَ ی ػُ پیـُ

ی ئايی ي  ؿێًَ  ، بُ کـت ي کاڵ الی ئێمُ.  ي باخذاریُ

منان،  کنُ ٍِی ئايدار بًيوی گنًونذَ  یم ي، صٌرتز بُ دَ

مناکنٍ،  ، تُ ر، يێىجُ يَ ماؽ، ؿُ.  وم، جٍ، وٍک گُ.  ئايیُ

؛ ... رمێ ي ، ُِ ، تزێ، گًێض، ؿێاڵوُ ماتُ یار، تُ سات، خُ صَ

  لنُ.   ینُ کاوی، دێی ئێمنُ کـت ي کاڵی ي باخیُ  مُ رُِ بُ

س ي  ر مُ ػُ 200ي وضیک   يَ تُ م بًيَ ڵذاری کُ کاڵ، ئاطَ

م ي  کُ.  کزێت خێً دَ  رێک گاي گًێز بُ ػُ 60مااڵت ي 

ی  بنًيونی خناونُ ک؛ ونُ ريي، يَ کاوی کاڵ ػُ کًيسیُ

وگی  رُِ وذريػتی ي ئیمکاواتی بیذاؿتی، پضؿکی، فُ تُ

، صٌر  رصؿی ي، خزاپ بًيوی بیىای خنًێنىنذونگنُ ي يَ

ريي،  کاڵ ػُ  يادی لُ ی بێ ػُ وذ رادَ ر چُ ُِ.  رچاين بُ

  يَ رصَ يادی بُ ی ػُ پلُ  ػاوی بُ ي کُ  يَ تُ م بًيَ صٌر کُ

ی لنینؼناونغ ي  ع پلُ کُ 15م  ي، الوی کُ  م وییُ کُ

ونینا  تنُ  اڵم ئنینؼنتنُ ، بنُ ر گزتًيَ ديکتزایان يَ

ر  ُِ  قًتابی لُ 27  تایی، کُ رَ کی کٍوی ػُ یُ خًێىذوگُ

وذ بینىنای  ر چُ ُِ.   ێىه، لێیُ خً دَ  دا، تێیذا ياوُ کُ پلُ 5

لنی  ل ي پنُ کُ  ي لُ  يَ تُ کان وًێ بًيوُ ی خاوًَ صٌربُ

ڵنکنینان  کُ...  ک ػیمان ي ئاجٍر ي ئاػه ي ئیمشٌطی يَ

ینان بنٍ  ي ػزيیؼی بێذاؿتی ي چێـخاوُ  ر گزتًيَ يَ

ینی ونێنً  اڵم پاک ي پًختُ ، بُ کان دابیه کزدييَ خاوًَ

کان  ی صبڵُ يَ سٌ ي باڵي بًيوُ ی گزفتی ئايَ بٍوُ  گًوذ، بُ

  يَ داخنُ بنُ.   وێً ئاياییذا، بارييدٌخێکی باؿی وینینُ  لُ

ی  يَ ي ديير کنزدونُ  يَ کٍ کزدوُ  داویـتًاوی ئايایی، لُ

ر  منتنُ کان ي پاک ي خايێه کزدوی وێً گنًونذ کنُ صبڵُ

ِايکاری ي   ريي، بُ داویـتًاوی کاڵ ػُ  پێًیؼتُ.  مه خُ

ونذريػنتنی  ؽ ػاغی ي تنُ لُ  وُ دڵپاکی، گزوگی بذَ

ي صبنڵ  ری ئُ ػُ ي، چارَ  کُ ي وێً گًوذَ  ماڵُ خٍیان ي بىُ

ڵکی کناڵ  ، خُ يَ خٍؿییُ  بُ.   ن بکُ  یی ئاياییُ ي واپًختُ

 6ی  سَ الپُ  لُ  درێظَ.............  ريي، صٌر  ػُ

 (21)” ریًان ی مُ کاوی وايچُ گًوذَ  پارێضی لُ  طیىگُ”
 ”ريي  کاڵ سُی گًوذی  واػاوذوی طیان ي طیىگُ” 

در پی درخَاست  هکزر خَاًٌذگبى ًشزیِ  چیاب   

ثز آى شذین تب هصبحجِ ای در خصَص شایاَُ     

ٍاگذاری اراضی ٍ سَاالت هزتجط دیگز را ثاب    

جٌبة اقبی هٌْذس ّبشوی هذیزیت هحتزم جْبد 

 .کشبٍرسی شْزستبى هزیَاى در هیبى ثگذارین 
در هقبیسِ ثاب  (  هزتؼی ٍ جٌگلی) ٍسؼت اراضی هلی -چیب      

 اراضی  سراػی در شْزستبى هزیَاى چگًَِ  است؟  

ٰٛشبض اضاؾي  25400ثٯ ق٭ض ٣ٚي زض ضٱطسشب٨ ٦طي٭ا٨ -: ج٭اة 

ٰٛشبض آ٨ زي٥ ٦ي ثبضس ٬ ٧ٰچ٫يو٩   17080ٰٛشبض آثي  7600ظضايي 

ٰٛشبض ج١ٟ٫ ٬ج٭ز  94300ٰٛشبض ٦طسى  136700زض ضٱطسشب٨ ٦طي٭ا٨ 

زضغس اظاضاؾي سكح ضٱطسشب٨  ضا اضاؾي ٖوبثو١      11زض ١ٚ . زاضز 

 . زضغس ج١ٟ٫ اسز 36زضغس ٦طسى ٬  53ٚطز ضا سطٛي١ ٦يسٰس 

در چٌذ سبل گذشتِ چِ درصذی اس اراضای هالای      -چیب  

 تخزیت یب تصزف شذُ اًذ؟

ثٯ غ٭ضر آ٦بضي ثبيس اظ ٫٦بثى قجيًي س٭ا٠ ض٭ز چو٭٨  :  ج٭اة 

س٧ب٤ سُيطار ثط حست ٪ٗطٯ ٬ ٦طرػبر ٬ ثطذ٭ضزٰب ٬ ضٛبيبسي ٚٯ ثب 

٦شر٣ٓي٩ ا٪جب٤ ضسٮ اسز ٪عز ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اسز ا٦وب زضغوس     

ٚي٣٭٦شوطي   5سرطيت ثط حست ٫٦كٗٯ ْطٔ ٦ي ٫ٚس ثبالذطٮ ضًبيٱبي 

ٚي٣٭ ٦شطي ٪عزيٙ ثٯ ضٱط ٦طي٭ا٨ ضسر سػطِ ٬ سرطيوجوٱوب زض       10

ثحض ٫٦بثى قجيًي  ثيطشط اسز  ٬زض ض٬سشبٰبي ز٬ض ٬ اقطاِ ٬ؾوى    

٧ٚشط اسز  سرطيت زضاي٩ ضًبو ٪عزيٙ ثحض ا٪شٓبو اسز ا٪شٓبو ثٯ 

٫ً٦بي سجبضي ا٦ب اٞط زض ض٬سشب ٥ٰ اي٩ اسٓبٔ ثيٓشس ثيطشط ثوٯ ٖػوس       

زضآ٦س ثطاي ٦ًيطز  اسز   ٬ اضاؾي ٚطب٬ضظي ٥ٰ اي٩ ٬ؾًيز ضا   

زاض٪س سرطيت اضاؾي ٚطب٬ضظي  زض ض٬سشبٰب سٗطيجب ذي٣ي ٥ٚ ٬ ٖبث١ 

ا٧َبؼ اسز ا٦ب زض ضًبيٱبي ز٬ ٬ سٯ ٚي٣٭٦شطي ثرػ٭ظ زض ح٭ظٮ 

 .٬ حطي٥ ضٱط زض سب٢ٱبي ٞصضشٯ ذي٣ي ظيبز ث٭زٮ اسز

شوب ثزای ثزخَرد ثب هتخلفبى  چِ اقذاهبتی اًجبم هی -چیب  

دّیذٍ اصَال قذرت جْبد کشبٍرسی در ایي سهیٌِ تب چِ حاذ  

 است؟

اسز ٬ اغالحويوٯ    74ٖب٪٭٨ حٓم ٚبضثطي ٚٯ ٦ػ٭ة -:  ج٭اة  

زض ٦ج٣س ض٭ضاي اسال٦ي ثٯ سػ٭يت ضسيسٮ ثوطاي ٦وبايو٩       1/8/85

٬نبيّ ضا سًطيّ ٚطزٮ ٚٯ ٦ب ثبيس ثك٭ضزاف٥ اٚيخ ٞطزش ٬ ٪هبضر 

ضا حشي زض ايب٤ سًكيالر زاضشٯ ثبضي٥ ٬ سصٚط ضا زض ٦طح٣ٯ ا٠٬ ثطاي 

٦ب سًطيّ ٚطزٮ ٬زض ٦طح٣ٯ ثًس سًكي١ ٪٧٭ز٨ ٚبضٞبٮ ٬ زض غو٭ضر  

سٛطاض جط٤ ٬ س٭جٯ ٪ٛطز٨ ثٯ سصٚطار اٚيخ ٞطزش جٱبز ٚطب٬ضظي 

 .  ٦شر٣ّ ثٯ  ٦طا جى ٖؿبفي ٦ًطْي ٦يط٭٪س

ًوًَِ ّبیی را سزاؽ داریذ کِ تٌجیِ شذُ ثبشٌذ ٍ ثاِ    -چیب  

 ًتیجِ رسیذُ ثبشیذ ؟    

زضغس زض دط٬٪سٮ ٰبي٧ب٨ ٦٭ْٕ ٦يط٭ي٥ ٚٯ زض  99ث٣ٯ ٦ب :  ج٭اة 

زْبو اظ زازٞبٮ ٬ ثب اسش٫بز ثٯ ٪هطار ٚبض ض٫بسي ضاي ضا ثٯ ٪ٓى ٫٦بْى 

٣٦ي ضٱطسشب٨ ثٟيطي٥ ٬ ثبيس آ٨ ث٫ب ٬ سبذش٧ب٨ ضا سرطيت ٚو٫ويو٥ ٬      

ظ٦ي٩ ضا ثٯ ٬ؾًيز ا٢٬يٯ ايبزٮ ٪٧بيي٥ ا٦ب چطا اي٫ٛٯ سرطيت ا٪وجوب٤     

٪٧ي ض٭ز ٦طز٤ ثب ٦ب ٧ٰٛبضي ٪٧ي٫٫ٛس ثطاي٧ب٨ ٦ط١ٛ ايوجوبز ٦وي        

٬ٖشي ا٦ٛب٪بر ٬ اثعاض ٬ ٦بضي٩ االر س٫ٟي٩ ضا ٧ٰطاٮ ثب ٪يوط٬ي  . ٫٫ٚس 

ا٪شهب٦ي يب ٪٧بي٫سٮ زازٞبٮ ثٯ ٦ح١ ٦ي ثطي٥ ٚٯ سرطيت ضا ا٪وجوب٤       

ثسٰي٥ غسٰب ٪ٓط اظ ٦طز٤ ٦ي آي٫س ٬ زسشٟبٮ ث٭٢سيعض ضا ٦ش٭ّٖ ٦وي  

٫٫ٚس ٬ ثچٯ زاذ١ ٫ٖسأ ضا زاذ١ ثي١ ث٭٢سيعض ٦ي ا٪وساظ٪وس ٚوٯ        

سرطيت ا٪جب٤ ٪ط٭ز زض غ٭ضسي ٚٯ ٦طز٤ ثطاي احٗبٔ حٕ يب٦ٯ ثبيوس  

س٭جٯ ث٫٫ٛس ٪ٯ حٕ يٙ ٪ٓط ٦شر٣ّ ٬ اي٩ سبذز ٬ سبظٰوبي َويوط      

٦جبظ ي٭اٖت ذي٣ي ثسي زاض٪س ٚٯ ٦ب زض ٦حالسي ٚوٯ ايو٫وجو٭ضي       

سبذشٯ ٦يط٭٪س ٪ٯ ْؿبي آ٦٭ظضي زضسز حسبثي ٪ٯ ٚ٭چٯ ٬ ٦وًوجوط      

زضسز حسبثي ٪ٯ ْؿب ٬ ٦جبضي ٪ٯ ْؿبي سجع ٬ ْؿوبي ْوطٰو٫وٟوي        

٬ضظضي ٬ سٓطيحي ٬٪ٯ ٰيچ ٚسا٤ ديص ثي٫ي ٪طوسٮ ٬زض ٪وٱوبيوز           

٧ٰچ٫ي٩ ٦ح٣ٯ اي ٖبث١ سٛ٭٪ز ٪ر٭اٰس ث٭ز ٢صا ٦ب ذو٭اٰوص ٦وي      

٦ب اي٩ ٧ٰٯ ٰعي٫ٯ ضا غطِ ٦ي . ٫ٚي٥ اظ ٦طز٤  ٚٯ ثب ٦ب ٧ٰٛبضي ٫٫ٚس

٫ٚي٥ ٚٯ ج٣٭ ٦شر٣ّ ضا ثٟيطي٥ ا٦ب ٦شر٣ّ ذ٭ز ثر٭ز زض دو٭ضوص     

 .٦طز٤ زض سبيٯ ٦طز٤ ذ٭زش ضا ٦رٓي ٦ي ٫ٚس 

 اراضی طی چِ هزاحلی ٍاگذار هی شًَذ؟ –چیب 

ثطاي ٰط ظ٦ي٫ي ٖكًٯ ظ٦ي٫ي ٚٯ ثر٭اٰي٥ ٬اٞصاض ث٫ٛي٥ -:  ج٭اة 

 ٦شٗبؾي يٙ ضرػيز حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٦يش٭ا٪س ثبضس     

٬ٖشي سٗبؾب ضا ا٪جب٤ زاز ٦ب يٙ ٪ٗطٯ ٦ٗيبس زاض اظ٦وشوٗوبؾوي ٦وي        

ذ٭اٰي٥ ٬ ٦ب اي٩ ٪ٗطٯ ضا اظ ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اسشًال٤ ٦ي ٚو٫ويو٥      

ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اي٩ ٪ٗطٯ ضا ثب ٪ٗطٯ ذ٭زش سكجيٕ ٦ي زٰس ٬ ثوب    

غطاحز ٦ي ٪٭يسس ٚٯ ظ٦ي٩ ٣٦ي اسز يب ٪ٯ  سذس ثبيس ٦٭اْٗز آ٨ 

ضا اظ يٙ سبظ٦ب٨ زاضشٯ ثبضس٬ ثبيس ثطاي اجطاي آ٨ قطح ٦٭اْوٗوز    

اغ٭٢ي ٞطْشٯ ثبضس ٦ظال ثطاي يٙ ٚبضذب٪ٯ ضيط يب يٙ سطزذب٪ٯ ثسبظ٤ 

يب  يٙ ٚبضذب٪ٯ سيطچٯ ٬ ث٣٭٘ اجطاي ثش٭٨ ا٦بزٮ اي٩ ٚوبضٰوب زض     

زضجٯ ا٠٬ ٪يبظ٫٦س ٦٭اْٗز اغ٭٢ي زض زضجٯ ز٤٬ يوٙ قوطح سو٭        

جيٱي ٚٯ ٦يعا٨ ظ٦ي٩ ٬ اضاؾي زض آ٨ ٦طرع ضسٮ ثبضس ثًس اظقي 

اي٩ ٦طاح١ قطح ضا  سح٭ي١ جٱبز ٚطب٬ضظي زازٮ  جٱبز ٚطوب٬ضظي  

٦حيف ظيسز -اسشًال٦بر الظ٤ ضا ا٪جب٤ ٦ي زٰس ٦ظال ازاضٮ ا٦٭ض آة  

٫٦بثى قجيًي  ٬سبيط ازاضار  ٬ٖشي ثٯ ٧ٰٯ اي٩ اسسشًال٦بر دوبسود     –

٦ظجز زازٮ ضس ٪شيجٯ ضا ثٯ ٧ٰطاٮ قطح س٭جيٱي ثٯ اسشب٨ ٦ي ْطسشي٥ 

٬ زض اسشب٨ اٚيذي ٦شط١ٛ اظ ٦سيطيز اضاؾي جٱبز ٚطب٬ضظي ٬ ازاضٮ 

١ٚ ٫٦بثى قجيًي ٬ ٦طٚع سحٗيٗبر ٚطب٬ضظي اظ ٦ح١ ثوبظزيوس ٦وي      

٫٫ٚس سب اظ ٪هط ي٧٣ي اي٩ سحٗيٕ ضا ا٪جب٤ ثس٫ٰس ٚٯ ايب اي٩ ظ٦ويو٩     

 31$  ٖبث١ ٬اٞصاضي اسز يب ٪ٯ سذس زض٧ٚيسي٭٨ ٰبي ٦طث٭قوٯ          

٦كطح ٦ي ض٭ز زض ٦طح٣ٯ ثًس اجوبضٮ  #  َيط ٚطب٬ضظي 32ٚطب٬ضظي ٬ 

ثب قطِ ٫٦ًٗس ٦ي ض٭ز  ثًس اظ اي٫ٛٯ اجبضٮ ٖطاضزاز ثب قطِ ٫٦ًٗس ضس 

سب٠ ثسشٯ  ثٯ ٪٭و  10سب  3اي٩ ٖطاضزاز اجبضٮ  زض زْشط ذب٪ٯ ضس٧ي اظ 

قطح ٬ ظ٦ب٪ي  ٚٯ ثطاي اجطاي قطح ٚٯ ديص ثي٫ي ضسٮ  ثسشوٯ ٦وي     

ض٭ز ٬ ٬ٖشي ٚٯ غسزضغس  ي٣٧يبر ضا ا٪جب٤ ضساظ قطيٕ ٧ٚيسيو٭٨  

سٗبؾبي زضيبْز س٫سي ٦ي ٫ٚس سذس يو٭ا٦و١ ٪وهوبضسوي         ٦33بزٮ 

ضٱطسشب٨ ٚٯ يٙ ٰيئز سٯ ٪ٓطي ٰسش٫س زض ٪هطار ذ٭ز ضا ايال٤ ٦ي 

زاض٪س ٬ ٪ٱبيشب زض غ٭ضسي ٚٯ غسضغس ٚبض ا٪جب٤ ضسٮ ٬قطح ثٯ ثٱطٮ 

ثطزاضي ضسيسٮ ثبضس ٦ٗس٦بر ا٪شٗب٠ س٫س ٬ غس٬ضس٫س زافو٥ ظ٦ويو٩      

 .ثطاي ْطز غبزض ٦ي ض٭ز 

 اصَال چِ هٌبطقی قبثل ٍاگذاری ّستٌذ ؟-چیب 

ٰط جب ٚٯ د٭ضص ج٣ٟ٫ي ثبضس ٖبث١ ٬اٞصاضي ٪يوسوز   -:  ج٭اة 

٬ٰط ٬اٞصاضي ٚٯ ٫٦جط ثٯ سرطيت د٭ضص ج٣ٟ٫ي ضو٭ز ٬اٞوصاضي     

اغال ا٪جب٤ ٪٧يط٭ز ٬ٖب٪٭٪ي ٪يسز  ؾ٫٧ب ٪هط ٪ٱبيي زض ٦٭ضز ٬اٞصاضي 

ثٯ يٱسٮ ي ٧ٚيشٯ ي اسشًسازيبثي اسشب٨ ٦ي ثبضوس ٬ ثوٯ غو٭ضر          

سطٚيجي اسز ا٦ب زض ٦طاح١ ا٢٬يٯ ازاضار ضٱطسشب٨ ذو٭ز َوطثوب٠        

٦ي٫٫ٛس ي٫ًي اٞط اجطاي قطح ٦ُبيطر ٖب٪٭٪ي ظيسز ٦حيكي ٬ ٪هوب٤  

٦ظال –زا٦ذط٬ضي يب غ٫ًشي زاضشٯ ثبضس اظ اجطاي آ٨ ج٣٭ٞيطي ٦يط٭ز 

زض احساص يٙ ٦طَساضي زٮ ٦ٛب٨ اظقطِ ٦شٗوبؾوي ٪طوب٨ زازٮ        

حشي اٞط ذب٘ ثطزاضي –٦يط٭ز ا٦ب ٦ب ٰيچ ٚسا٤ ضا سبييس ٪٧ي ٫ٚي٥ 

ظ٦ي٩ ٦٭ضز ٪هط ثٯ ظ٦ي٩ ٰبي اقطاِ آسيجي ثطسب٪وس اظ ٬اٞوصاضي       

 .ج٣٭ٞيطي ٦يط٭ز

یکی اس هؼضالت در اطزاف دریبچِ در سبخت خبًاِ  -چیب    

ّبی ٍیالیی است ٍلی تب حبال دیذُ ًشذُ کِ ثز خَرد شَد یب 

 قلغ ٍقوؼی صَرت گیزد چزا ؟

حشي اٞط ٦ب ح٥ٛ ٦ي ٞيطي٥ ٦طز٤ اجبظٮ ا٪جب٤ ٣ٖوى ٬    :  ج٭اة 

ا٦ب يوال٬ٮ ثوط ايو٩ زض          .  ٧ٖى ضا ثٯ ٦ب ٪٧ي ز٫ٰس ٬ سج٧ى ٦ي ٫٫ٚس 

زضيبچٯ يال٬ٮ ثط جٱبز ٚطب٬ضظي سبظ٦ب٪ٱبي زيٟطي ٪يع زذي١ ٰسش٫س   

٦ظال ٖس٧شي اظ ا٪طا ا٦٭ضآة زض س٣٧ٙ زاضز ٚٯ ثب يس ثطاثط ٖب٪٭٨ اظ     -

ا٨ حٓبنز ٫ٚس يب ازاضٮ ٦حيف ظيسز ٥ٰ ثٯ ٧ٰي٩ غ٭ضر  ثب س٭جٯ 

ثٯ اي٫ٛٯ زضيبچٯ زض ٫ٚ٭ا٪سي٭٨ ضا٦سطثٯ ي٫٭ا٨ سبالة دصيطْشٯ ضسٮ ٬   

٬ . اقطاِ زضيبچٯ ٪يع د٫بٰٟبٮ حيبر ٬حص اسز ثبيس حبْم آ٨ ثبضس

ْوبؾوالة     –زض ٬اٖى زضيبچٯ ٬ اضاؾي اقطاِ ا٨ جسا اظ ٥ٰ ٪يسش٫س 

س٧ب٤ ٬يالٰب ثػ٭ضر جعفي ثط اسبس ذبغيز اس٧ع ثٯ  زضيبچٯ جصة 

ا٦ب حٗيٗز اي٩ اسز ٚٯ ٦ب ٦طز٤ ٰيچ ٚسا٤ ٪ٯ زضيبچٯ ضا   –٦ي ض٭ز 

ز٬سز زاضي٥ ٬ ٪ٯ  زض ثطاثط حٓبنز آ٨  احسبس ٦سئ٭٢يز ٦ي ٫ٚي٥ 

٦ظال ثيطشطي٩ سرطيت زضيبچٯ ث٫ً٭ا٨ ٦ظب٠ غيس َيط ٦جبظ س٭سف ٦طز٤ 

سًساز ٧ٚي اظ ٦طز٤ زض .ض٬سشب ٰبي اقطاِ زضيبچٯ غ٭ضر ٦ي ٞيطز 

اقطاِ ظضيجبض٬يال سبذشٯ ا٪س ا٦ب چطا ثٗيٯ  ٦طز٤ سبٚش٫س ٬ احسوبس      

٦سئ٭٢يز ٪٧ي ٫٫ٚس اٞط اضازٮ ي٧٭٦ي ٪جبضس ٫ٚشط٠ ٬ حٓوبنوز اظ     

زضيبچٯ ثطاي ٦ب ٦ط١ٛ اسز س٫ٱب سبظ٦ب٪ي ٚٯ ثٯ ز٬ض اظ ا٪وشوٓوبو زض      

 400000حٓم زضيبچٯ سالش  ٦ي ٫ٚس جٱبز ٚطب٬ظي اسز ٚٯ سبال٪ٯ 

ٖكًٯ ثچٯ ٦بٰي اظ ذب٪٭ازٮ ٦بٰي ٚذ٭ض زض زضيبچٯ ضٰب ٦ي ٫ٚس ٚوٯ  

٢ج٩ ذ٭اض ٰسش٫س ٬ ثٯ ثٗبي زضيبچٯ ٧ٚٙ ٦ي ٫ٚس ٬ يب زض ذػ٭ظ 

ي٣٧يبر اثريع زاضي اقطاِ زضيبچٯ سبظ٦ب٨ جٱبز ٚطب٬ضظي ٦ش٭٢وي  

ٚبض اسز ٬ سبال٪ٯ غسٰب ٦شط ٦ًٛت سس ضس٭ة ٞيط ثطاي ج٣٭ٞيوطي  

 .اظ ْطسبيص ذب٘ ٬دط ضس٨ زضيبچٯ زض ح٭ؾٯ آثريع ٦ي سبظز

یکی اس هؼظالت هزیَاى سبخت هزغذاری ّبست کاِ     -چیب

ػالٍُ ثز تخزیت  ،آلَدگی سیست هحیطی ّن ثِ دًاجابل     

آیب ٍاگذاری هزغذاری اس رٍی اصَل ثَدُ است  ؟    .  دارًذ 

 آیب ایي تزاکن هزغذاریْب اس رٍی اصَل ثَدُ است ؟ 

ث٣ٯ ٚب٦ال اظ ض٬ي اغ٭٠ ث٭زٮ اسز ٖجال اضبضٮ ٚطزيس ثٯ -: ج٭اة

زضغوس     90ٖب٪٭٨ حٓم ٚبضثطي ٬ ٦وبزٮ ز٬ زض غو٭ضسوي ٚوٯ               

٦طَساضيٱبي ٦ب زض اضاؾي ٣٦ي ٬اٞصاض ضسٮ ا٪س ٢صا ٰيوچ ظ٦ويو٫وي        

ثطاي احساص ٦طَساضي سُيط ٚبضثطي زازٮ  ٪طسٮ اسز ٬ ثطاثطٖب٪و٭٨  

٦ب زض ٦طَساضيٱب ز٬   .  ٰيچ ٦حس٬زيشي ٥ٰ ثطاي سُيط ٚبضثطي ٪ساضز 

 ٦ٗ٭٢ٯ ضا ز٪جب٠ ٦ي ٫ٚي٥

ٚٯ قجٕ ا٨ ْبغ٣ٯ ٰوط ٦وطَوساضي سوب         : ثحض ٪هب٤ زا٦ذط٬ضي   - 1

٦شط ٪جبضس يب ثب ٚبضذب٪وٯ ْوطؾوب       ٦600طَساضي ٧ٰسبيٯ ثبيس ٧ٚشط اظ 

 ... ٦شط ضيبيز ض٭ز ٬يب ثب ض٬زذب٪ٯ يب ثب ثطٔ ٬  1000غ٫بيى َصايي 

٬ٖشي ٚٯ ٦ب دط٬ا٪ٯ سبسيس ٦طَوساضي ضا    :   ٪هب٤ ظيسز ٦حيكي    -  2

غبزض ٦ي ٫ٚي٥ ثًس اظ آ٨ اظ  س٧ب٤ ازاضار ٦طث٭قٯ زض ٦٭ضز اسشًوال٤  

٦ي ٫ٚي٥ ٦ظال زض ٦٭ضز ٦سبف١ ظيسز ٦حيكي اظ ازاضٮ ٦حيف ظيسز ، 

 ....٬اٞصاضي اظ ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي ،

اٞط ٰطيٙ اظ اي٩ ضطايف ضا ٪ساضشٯ ثبضس آ٨ قطح ٩ٚ ٢و٥ يوٛو٩         

سطا٥ٚ ٦طَساضي ٰبي ٦ب ثٯ ٪سجز ضٱطسشب٪ٱبي زيٟط زض حوس    .  اسز 

ثٯ ثًس ٦ج٭ظ ٦طَساضي  86دبيي٫ي اسز ٦ب زض ح٭ظٮ  ٦طٚعي اظ سب٠ 

غبزض ٪ٛطزٮ اي٥  ٚٯ ثًس اظ اي٩ اٞط ٦ج٭ظ غبزض ض٭ز ثطاي ٫٦وبقوٕ   

٬ ٚ٭٦بسي ٚٯ زض ا٪ٱب سطا٥ٚ ٥ٚ اسز غبزض ٦ي # جب٪٭ضٮ$اسال٤ زضز

 .ض٭ز

گبّب هزدم اس ثَی ًب هطجَع کشتبرگبُ درسیبى شکبیت -چیب 

 دارًذ کذام ادارُ هسئَل پیگیزی است؟    

اي٩ ٞطشبض ٞبٮ ٦ب٪٫س سبيط قطح ٰب زاضاي ٦ج٭ظ -:  ج٭اة 

اسز ٬ اظ س٧ب٦ي ازاضار اسشًال٤ ثٯ ي١٧ آ٦سٮ اسز ؾو٧و٩   

اي٫ٛٯ زاضاي ٚ٭ضٮ ث٭ س٭ظ ٬ سجسي١ ؾبيًبر ٬ زسشٟوبٰوٱوبي    

ٚ٭٢٭ض ظ٨ ٬ س٧ب٦ي سجٱيعار ٦ي ثبضس ٚٯ ْٛط ٪٧ي ٫ٚو٥ اظ    

٢حبل ظيسز ٦حيكي زاضاي ايطاز ثبضس ٬ ٪هبضر ا٨ ٥ٰ ثوط    

 .يٱسٮ ازاضٮ حٓم ٦حيف ظيسز اسز 

یکی اس هشکالت کشبٍرسی هٌطقِ استفبدُ اس رٍشْابی  -چیب

تب ثِ . سٌتی آثیبری است کِ در آى هٌبثغ آة ثِ ّذر هی رٍد 

حبل چِ اقذاهبتی در هَرد ایجبد سیستن آثیبری تحت قشابر  

 اًجبم دادُ ایذ ؟ 

٦ب ٰيچ ٦حس٬ زيشي زض اي٩ ٦٭ضز ٪وساضيو٥ زض     :  ج٭اة

ٰٛشبض اظ اضاؾي ٦طي٭ا٨ سحز دو٭ضوص      94سب٠ ٞصضشٯ 

 اي٩ سيسش٥ آثيبضي ٖطاض ٞطْشٯ اسز

زضغس اظ ٰعي٫ٯ اجطاي قطح ضاثػ٭ضر ثال يو٭ؼ     ٦50ب 

زضغس ثبٖويو٧وب٪وسٮ ٰو٥         50سٗج١ ٦ي ٫ٚي٥ ٬ اٞط ثطاي 

ٚطب٬ضظ س٭ا٪بيي ٪ساضشٯ ثبضس ا٬ ضا ثطاي زض يبْز سسٱيالر 

 ./. .سب٢ٯ ثٯ ثب٪ٙ ٚطب٬ضظي ٦ًطْي ٦ي ٫ٚي٥ 10
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ش  ودَ يَ ، شیه ي ئاڵ بًي، ئُ بًي ، کاڵ وُ“کاڵ”

.   يَ ک شًێىدا جێی ببێتُ يُ  کرا لُ دَ ، وُ يبًي گُ

 –ريي  کاڵ سُ:  ش ديي بُ  تُ ي بًيَ  ت کرايَ بٍيێ، لُ

يداي وێًاویان، وزيک سێ  مُ.  کاڵ خًاريي

. جارێک ديي گًود بىاسێىیه  يێ بُ واماوُ.   کیلًمیترَ

ئايايی کاڵ     ، لُ“چیا”ياري  دا، دَ شُ م بُ لُ  بٍيُ

ردا پیا  سُ  لُ”وی  يه ي، کًرد يتُ دَ ل ئُ ريي ُِ سُ

کی زٌر جًان ي خٍش  ريي، ئايايُ کاڵ سُ.  “دێیه

  ، لُ کاوی میر حاجی ي بٍڵیاوُ بىار کێًَ  ن؛ لُ ديمُ

  ڕياوێتُ زرا، دَ يان دارستان ي باخ ي مُ ي دَ ئابلٍقُ

  م گًودَ ي زٌرتر ئُ يَ ر ئُ بُ  لُ.  میراجی ي زرێبار

ڕێزي  ديي ِايڕيی بُ  بىاسیه، ئاگاداري زٌرترمان لُ

 “   چیا”.                    رگرت يَ  ي ئايايُ داویشتًيي ئُ
کیلًمتنزی  12الی خٍروـیىی   الی خًاريي، تٍصێ بُ  لُ

ؿنتنی  دَ  سياوێتُ ، دَ کی راصايَ ریًاوذا، ئايایُ ؿاری مُ

يتًي  ڵکُ ريي، ُِ کاڵ ػُ.  ریًان يصی مُ رػُ ریه ي ػُ بُ

درێنظاینی   ریا، لُ ری دَ میتزی رييبُ 1370رصایی  بُ  لُ

 26ي   جُ رَ دَ 35ک، ي پاوتایی  خًلُ 10ي   جُ رَ دَ  46

  ي ئناياینُ ڵکی گًوذوـیىی ئُ خُ.  کی جًغزافیاییُ خًلُ

 20.   ینُ مناڵنُ بنىنُ 52م  رجنُ ي ػنُ  ػُ کُ 282

ی کناونی  ریًان ي ؿارٌچکُ ي مُ رَ کیؾ، بُ یُ ماڵُ بىُ

کی کنٍن ي  وذ کاڵ، دێیُ ر چُ ُِ.   دیىار، باریان کزدييَ

خت ي منێنزی  کاوی تُ بزػتاوُ ياری قُ ي ئاػُ  مێظييییُ

لمنێنىنێنت،  ػُ دَ  ي راػتیُ کاوی دی، ئُ ػًير ي ؿًێىُ

منێنظييی   ئاگای لُ  صا، کُ ػی ؿارَ کُ  يَ داخُ  اڵم بُ بُ

بێنت، ینا   ي ئايایُ کاوی ئُ رِاتُ ػُ درييع بًين ي بُ

کناڵ .  ػتذا ونینه ر دَ بُ  ، یا لُ کٍچی دياییان کزدييَ

، ػزيؿنتنێنکنی  ق وییُ ريي، گًوذێکی، يؿک ي رَ ػُ

یان کنێنً ي  بار، دَ  کی لُ يایُ ؽ ي ُِ وذ ي کُ مُ يڵُ دَ

تینان  کُ رَ پیت ي بُ  صرای بُ دارػتان ي باخ ي کاوی ي مُ

کناونی  دارػتاوُ.   م صێذ ي ویـتماوی ئێمُ ئُ  تُ خـیًَ بُ

،  رمێ کێًی، چًالُ ػًان، گٍیظ، ُِ سيي، قُ دار بُ  کاڵ؛ بُ

ؿنت ي  ِنا دَ ر يَ ؛ ُِ... کێًی ي  وجیزَ باڵڵًيک ي ُِ

تنمنی،  خنُ  گًڵُ:  ک گظ ي گیای يَ  کاوی، بُ کێًَ  بىاری

  ، گنًڵنُ سَ ، ؿیزیه ؿاتُ ِێزٌ، پًيوگُ  گٍصربان، گًڵُ

،  کی دیکنُ يَ س ي رَ يَ لێک لُ ي گُ  ين، مێلٍکُ ماراوی، گُ

کاونی کناڵ  ڵ ي دارػتاوُ وگُ ِا، جُ ر يَ ُِ.   يَ تُ راصايَ

  ڵنُ ر ي ئناطَ يَ لُ لێک پُ ٍِی چش ي پشی، گُ  ريي، بُ ػُ

متنینار،  ريێـک، گًرگ، يرچ، کُ رێًی، کُ:  ک کێًی يَ

ر  ِنُ.   ؿنار دايَ خٍیذا حُ  لُ....  ي  ي، کٍتز، ػٍػکُ کُ

ٍِی   ، بُ راوُ يَ لُ ڵ ي پُ م ئاطَ ئُ  ئیؼتُ  يَ داخُ وذ بُ چُ

م  ماين، ینا صٌر کنُ ، یا وُ يَ کاوُ تُ بێ مزيَ  رايچییُ

  راص، بنُ ک خًيک ي بُ ر بشێکیان يَ اڵم ُِ ، بُ يَ تُ بًيوُ

کاونی کناڵ  ِا، کێً ي کًێؼتاوُ ر يَ ُِ.  بیىزێه صٌری ئُ

ي،   رَ ػنُ چنُ ي حُ  ، خێظگُ رصَ بُ  يارَ ک؛ ُِ ريي يَ ػُ

،  چنینايَ  خت ي مێزی ػًير، ِاوُ کاوی؛ تُ کاوی ي ئايَ

،  م، کاوی ؿنێناڵونُ صَ ، کاوی عُ ؿُ رَ  ردَ ، بُ وُ کُ  ِاوُ

اڵ جىٍکنان ي،  مز، قُ تُ  صان، ِاوُ رَ  یُ ػايان، بُ  ِاوُ

،  ر، گزد ماوگا، خێنظگنُ تايَ  کاوی؛ ػیا وضار، خٍرَ ردَ ُِ

ینزاونگنا ي  ت ي ػنُ لنێ ي، صینارَ منُ يی حُ صَ

،  رَ س کنُ خت، کاڵؽ تُ کاوی؛ میزی ػًير، تُ بزػتاوُ قُ

خغ خًاريي ي  سياران ي ؿُ ، بُ ؿُ رَ  پُ ي، تُ مُ پیز محُ

خـی  ی خًا بُ ػزيؿتیاوُ  ي چايگُ ؿێک لُ ريي،؛ بُ ػُ

 .  ماوه کُ ئايایُ

 

 

 

 

يدای  منُ  ؿت ي باراوی صٌر لُ ٍِی يَ  ، بُ يَ خٍؿیُ  بُ

  يَ گًوذێکی پش ئاي، بٍ کـت ي کاڵ ي خًاردوُ  ػاڵذا، لُ

ت ئايێکی خايێه ي صياڵڵ، بنٍ  تایبُ  بُ.  وذیه مُ ِزَ بُ

م ئايی، ینا  ي گزفتی کُ  تێکی خًاییُ کُ رَ ، بُ يَ خًاردوُ

ونذ ئنايی  ر چنُ ِنُ.   بًيوی ئايمنان ونینینُ  ئالًدَ

  لنًيلنُ  بنُ  يَ اڵوُ کاوی ریخُ بیزَ  ؿمان لُ يَ خًاردوُ

ي   دابیه کزايَ  ي1380َػاڵی   مًي مااڵن لُ کێـی بٍ ُِ

ي   وذييَ ڵکُ ی مااڵویؾ بٍ خٍیان بیزی ئايیان ُِ صٌربُ

ئاياینی .  گزیه ر ئُ ڵک يَ کاویؾ کُ ردَ بیز ي کاوی ُِ  لُ

  يَ ریًاوُ مُ  ي لُ  وییُ  يَ باری جادَ  کاڵ ِیج گزفتێکی لُ

ِنا  يَ ِنُ.   مان ئیؼفاڵت کنزايَ کُ يتُ م مضگُ ردَ تا بُ

کان داونزاين  مُ لُ ي عُ  کێـی گاصیـمان بٍ کزايَ  لًيلُ

م  ِیًایه بنُ  ي بُ  ڵ کزايَ وذ ماڵێکیؾ ُِ ي ئاگزی چُ

  لنُ.  کێـنی  ن گاص لًيلُ خايَ  مًي مااڵن ببىُ ، ُِ صيياوُ

منًي  فًيوی ُِ لُ ي تُ  یُ رقمان ُِ ؽ بُ ي1365َػاڵی 

ي پێـتنزینؾ،   صرايَ ، دامُ ي1387َػاڵی   مااڵویؾ لُ

بناری   لنُ  کی، کُ رَ فتی ػُ گز.   بًيَ مًخابزاتمان ُِ

.  سٌی ئناياینُ ، ئنايَ رچايَ صٌر بُ  يَ کاوماوُ پێذايیؼتیُ

ي منااڵن بنٍ   کزايَ کی بٍ وُ ریُ ػُ ِیچ چارَ  يَ داخُ بُ

ر  ػنُ  تُ سٌیان خؼتًيَ ، پیغ ئاي ي ئايَ لًيلُ  خٍیان بُ

وناي   وێکی پیغ ي واؿیزیه بُ دیمُ  می ئايایی ي بُ چُ

رحی ِنادی  ی تُ ِا پزٌطَ ريَ ُِ.  سیت پُ ئايایی دا، تێذَ

کناڵ   ، لُ چًيَ  سێًَ کاوذا بُ گًوذَ  بشێک لُ  لُ  کُ

  میتز لنُ 50ویا وضیک  ي تُ  کزايَ جێ وُ  ريي، جێ بُ ػُ

ي، صیناد   وگ چه کزدييَ یان ػُ کُ مُ رييی چُ الی ػُ

ک  کان ي ؿپزصی واي ئايایی، يَ ری کٍاڵوُ بُ وگُ ، تُ مُ لُ

  لنُ.   يَ تنُ کنزدييَ“  کناڵ” ماوی  کُ خاڵێکی الياص، گًوذَ

ی مزیـکنێنک، ػناص  وضیک ئايایی کاڵ، بیىای گارگُ

رداونی ػنزيؿنتنی  ػت تێًَ سای، دَ رَ ػُ  ، کُ کزايَ

ی بٍوی واخنٍؽ ي  يَ ربًيوُ تزػی بُ مان، مُ کُ گًوذَ

ی جنینّنادی  ئنینذارَ.   یُ مان ُِ یی، بٍ دێکُ ئالًيدَ

ونضینک   ی لنُ کی گًڵخاونُ یُ رصیؾ، پزٌطَ ؿايَ کُ

  لنُ.   صراونذييَ خت ي میزی ػًير دامنُ یزاوگای تُ ػُ

اڵم کار ي  دی واکزێت، بُ ػتی بُ ی دَ ئايایی کاڵ پیـُ

ڵذاری  ، کـت ي کاڵ ي ئاطَ م ئاياییُ کی ئُ رَ ی ػُ پیـُ

ی ئايی ي  ؿێًَ  ، بُ کـت ي کاڵ الی ئێمُ.  ي باخذاریُ

منان،  کنُ ٍِی ئايدار بًيوی گنًونذَ  یم ي، صٌرتز بُ دَ

مناکنٍ،  ، تُ ر، يێىجُ يَ ماؽ، ؿُ.  وم، جٍ، وٍک گُ.  ئايیُ

؛ ... رمێ ي ، ُِ ، تزێ، گًێض، ؿێاڵوُ ماتُ یار، تُ سات، خُ صَ

  لنُ.   ینُ کاوی، دێی ئێمنُ کـت ي کاڵی ي باخیُ  مُ رُِ بُ

س ي  ر مُ ػُ 200ي وضیک   يَ تُ م بًيَ ڵذاری کُ کاڵ، ئاطَ

م ي  کُ.  کزێت خێً دَ  رێک گاي گًێز بُ ػُ 60مااڵت ي 

ی  بنًيونی خناونُ ک؛ ونُ ريي، يَ کاوی کاڵ ػُ کًيسیُ

وگی  رُِ وذريػتی ي ئیمکاواتی بیذاؿتی، پضؿکی، فُ تُ

، صٌر  رصؿی ي، خزاپ بًيوی بیىای خنًێنىنذونگنُ ي يَ

ريي،  کاڵ ػُ  يادی لُ ی بێ ػُ وذ رادَ ر چُ ُِ.  رچاين بُ

  يَ رصَ يادی بُ ی ػُ پلُ  ػاوی بُ ي کُ  يَ تُ م بًيَ صٌر کُ

ی لنینؼناونغ ي  ع پلُ کُ 15م  ي، الوی کُ  م وییُ کُ

ونینا  تنُ  اڵم ئنینؼنتنُ ، بنُ ر گزتًيَ ديکتزایان يَ

ر  ُِ  قًتابی لُ 27  تایی، کُ رَ کی کٍوی ػُ یُ خًێىذوگُ

وذ بینىنای  ر چُ ُِ.   ێىه، لێیُ خً دَ  دا، تێیذا ياوُ کُ پلُ 5

لنی  ل ي پنُ کُ  ي لُ  يَ تُ کان وًێ بًيوُ ی خاوًَ صٌربُ

ڵنکنینان  کُ...  ک ػیمان ي ئاجٍر ي ئاػه ي ئیمشٌطی يَ

ینان بنٍ  ي ػزيیؼی بێذاؿتی ي چێـخاوُ  ر گزتًيَ يَ

ینی ونێنً  اڵم پاک ي پًختُ ، بُ کان دابیه کزدييَ خاوًَ

کان  ی صبڵُ يَ سٌ ي باڵي بًيوُ ی گزفتی ئايَ بٍوُ  گًوذ، بُ

  يَ داخنُ بنُ.   وێً ئاياییذا، بارييدٌخێکی باؿی وینینُ  لُ

ی  يَ ي ديير کنزدونُ  يَ کٍ کزدوُ  داویـتًاوی ئايایی، لُ

ر  منتنُ کان ي پاک ي خايێه کزدوی وێً گنًونذ کنُ صبڵُ

ِايکاری ي   ريي، بُ داویـتًاوی کاڵ ػُ  پێًیؼتُ.  مه خُ

ونذريػنتنی  ؽ ػاغی ي تنُ لُ  وُ دڵپاکی، گزوگی بذَ

ي صبنڵ  ری ئُ ػُ ي، چارَ  کُ ي وێً گًوذَ  ماڵُ خٍیان ي بىُ

ڵکی کناڵ  ، خُ يَ خٍؿییُ  بُ.   ن بکُ  یی ئاياییُ ي واپًختُ

 6ی  سَ الپُ  لُ  درێظَ.............  ريي، صٌر  ػُ

 (21)” ریًان ی مُ کاوی وايچُ گًوذَ  پارێضی لُ  طیىگُ”
 ”ريي  کاڵ سُی گًوذی  واػاوذوی طیان ي طیىگُ” 

در پی درخَاست  هکزر خَاًٌذگبى ًشزیِ  چیاب   

ثز آى شذین تب هصبحجِ ای در خصَص شایاَُ     

ٍاگذاری اراضی ٍ سَاالت هزتجط دیگز را ثاب    

جٌبة اقبی هٌْذس ّبشوی هذیزیت هحتزم جْبد 

 .کشبٍرسی شْزستبى هزیَاى در هیبى ثگذارین 
در هقبیسِ ثاب  (  هزتؼی ٍ جٌگلی) ٍسؼت اراضی هلی -چیب      

 اراضی  سراػی در شْزستبى هزیَاى چگًَِ  است؟  

ٰٛشبض اضاؾي  25400ثٯ ق٭ض ٣ٚي زض ضٱطسشب٨ ٦طي٭ا٨ -: ج٭اة 

ٰٛشبض آ٨ زي٥ ٦ي ثبضس ٬ ٧ٰچ٫يو٩   17080ٰٛشبض آثي  7600ظضايي 

ٰٛشبض ج١ٟ٫ ٬ج٭ز  94300ٰٛشبض ٦طسى  136700زض ضٱطسشب٨ ٦طي٭ا٨ 

زضغس اظاضاؾي سكح ضٱطسشب٨  ضا اضاؾي ٖوبثو١      11زض ١ٚ . زاضز 

 . زضغس ج١ٟ٫ اسز 36زضغس ٦طسى ٬  53ٚطز ضا سطٛي١ ٦يسٰس 

در چٌذ سبل گذشتِ چِ درصذی اس اراضای هالای      -چیب  

 تخزیت یب تصزف شذُ اًذ؟

ثٯ غ٭ضر آ٦بضي ثبيس اظ ٫٦بثى قجيًي س٭ا٠ ض٭ز چو٭٨  :  ج٭اة 

س٧ب٤ سُيطار ثط حست ٪ٗطٯ ٬ ٦طرػبر ٬ ثطذ٭ضزٰب ٬ ضٛبيبسي ٚٯ ثب 

٦شر٣ٓي٩ ا٪جب٤ ضسٮ اسز ٪عز ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اسز ا٦وب زضغوس     

ٚي٣٭٦شوطي   5سرطيت ثط حست ٫٦كٗٯ ْطٔ ٦ي ٫ٚس ثبالذطٮ ضًبيٱبي 

ٚي٣٭ ٦شطي ٪عزيٙ ثٯ ضٱط ٦طي٭ا٨ ضسر سػطِ ٬ سرطيوجوٱوب زض       10

ثحض ٫٦بثى قجيًي  ثيطشط اسز  ٬زض ض٬سشبٰبي ز٬ض ٬ اقطاِ ٬ؾوى    

٧ٚشط اسز  سرطيت زضاي٩ ضًبو ٪عزيٙ ثحض ا٪شٓبو اسز ا٪شٓبو ثٯ 

٫ً٦بي سجبضي ا٦ب اٞط زض ض٬سشب ٥ٰ اي٩ اسٓبٔ ثيٓشس ثيطشط ثوٯ ٖػوس       

زضآ٦س ثطاي ٦ًيطز  اسز   ٬ اضاؾي ٚطب٬ضظي ٥ٰ اي٩ ٬ؾًيز ضا   

زاض٪س سرطيت اضاؾي ٚطب٬ضظي  زض ض٬سشبٰب سٗطيجب ذي٣ي ٥ٚ ٬ ٖبث١ 

ا٧َبؼ اسز ا٦ب زض ضًبيٱبي ز٬ ٬ سٯ ٚي٣٭٦شطي ثرػ٭ظ زض ح٭ظٮ 

 .٬ حطي٥ ضٱط زض سب٢ٱبي ٞصضشٯ ذي٣ي ظيبز ث٭زٮ اسز

شوب ثزای ثزخَرد ثب هتخلفبى  چِ اقذاهبتی اًجبم هی -چیب  

دّیذٍ اصَال قذرت جْبد کشبٍرسی در ایي سهیٌِ تب چِ حاذ  

 است؟

اسز ٬ اغالحويوٯ    74ٖب٪٭٨ حٓم ٚبضثطي ٚٯ ٦ػ٭ة -:  ج٭اة  

زض ٦ج٣س ض٭ضاي اسال٦ي ثٯ سػ٭يت ضسيسٮ ثوطاي ٦وبايو٩       1/8/85

٬نبيّ ضا سًطيّ ٚطزٮ ٚٯ ٦ب ثبيس ثك٭ضزاف٥ اٚيخ ٞطزش ٬ ٪هبضر 

ضا حشي زض ايب٤ سًكيالر زاضشٯ ثبضي٥ ٬ سصٚط ضا زض ٦طح٣ٯ ا٠٬ ثطاي 

٦ب سًطيّ ٚطزٮ ٬زض ٦طح٣ٯ ثًس سًكي١ ٪٧٭ز٨ ٚبضٞبٮ ٬ زض غو٭ضر  

سٛطاض جط٤ ٬ س٭جٯ ٪ٛطز٨ ثٯ سصٚطار اٚيخ ٞطزش جٱبز ٚطب٬ضظي 

 .  ٦شر٣ّ ثٯ  ٦طا جى ٖؿبفي ٦ًطْي ٦يط٭٪س

ًوًَِ ّبیی را سزاؽ داریذ کِ تٌجیِ شذُ ثبشٌذ ٍ ثاِ    -چیب  

 ًتیجِ رسیذُ ثبشیذ ؟    

زضغس زض دط٬٪سٮ ٰبي٧ب٨ ٦٭ْٕ ٦يط٭ي٥ ٚٯ زض  99ث٣ٯ ٦ب :  ج٭اة 

زْبو اظ زازٞبٮ ٬ ثب اسش٫بز ثٯ ٪هطار ٚبض ض٫بسي ضاي ضا ثٯ ٪ٓى ٫٦بْى 

٣٦ي ضٱطسشب٨ ثٟيطي٥ ٬ ثبيس آ٨ ث٫ب ٬ سبذش٧ب٨ ضا سرطيت ٚو٫ويو٥ ٬      

ظ٦ي٩ ضا ثٯ ٬ؾًيز ا٢٬يٯ ايبزٮ ٪٧بيي٥ ا٦ب چطا اي٫ٛٯ سرطيت ا٪وجوب٤     

٪٧ي ض٭ز ٦طز٤ ثب ٦ب ٧ٰٛبضي ٪٧ي٫٫ٛس ثطاي٧ب٨ ٦ط١ٛ ايوجوبز ٦وي        

٬ٖشي ا٦ٛب٪بر ٬ اثعاض ٬ ٦بضي٩ االر س٫ٟي٩ ضا ٧ٰطاٮ ثب ٪يوط٬ي  . ٫٫ٚس 

ا٪شهب٦ي يب ٪٧بي٫سٮ زازٞبٮ ثٯ ٦ح١ ٦ي ثطي٥ ٚٯ سرطيت ضا ا٪وجوب٤       

ثسٰي٥ غسٰب ٪ٓط اظ ٦طز٤ ٦ي آي٫س ٬ زسشٟبٮ ث٭٢سيعض ضا ٦ش٭ّٖ ٦وي  

٫٫ٚس ٬ ثچٯ زاذ١ ٫ٖسأ ضا زاذ١ ثي١ ث٭٢سيعض ٦ي ا٪وساظ٪وس ٚوٯ        

سرطيت ا٪جب٤ ٪ط٭ز زض غ٭ضسي ٚٯ ٦طز٤ ثطاي احٗبٔ حٕ يب٦ٯ ثبيوس  

س٭جٯ ث٫٫ٛس ٪ٯ حٕ يٙ ٪ٓط ٦شر٣ّ ٬ اي٩ سبذز ٬ سبظٰوبي َويوط      

٦جبظ ي٭اٖت ذي٣ي ثسي زاض٪س ٚٯ ٦ب زض ٦حالسي ٚوٯ ايو٫وجو٭ضي       

سبذشٯ ٦يط٭٪س ٪ٯ ْؿبي آ٦٭ظضي زضسز حسبثي ٪ٯ ٚ٭چٯ ٬ ٦وًوجوط      

زضسز حسبثي ٪ٯ ْؿب ٬ ٦جبضي ٪ٯ ْؿبي سجع ٬ ْؿوبي ْوطٰو٫وٟوي        

٬ضظضي ٬ سٓطيحي ٬٪ٯ ٰيچ ٚسا٤ ديص ثي٫ي ٪طوسٮ ٬زض ٪وٱوبيوز           

٧ٰچ٫ي٩ ٦ح٣ٯ اي ٖبث١ سٛ٭٪ز ٪ر٭اٰس ث٭ز ٢صا ٦ب ذو٭اٰوص ٦وي      

٦ب اي٩ ٧ٰٯ ٰعي٫ٯ ضا غطِ ٦ي . ٫ٚي٥ اظ ٦طز٤  ٚٯ ثب ٦ب ٧ٰٛبضي ٫٫ٚس

٫ٚي٥ ٚٯ ج٣٭ ٦شر٣ّ ضا ثٟيطي٥ ا٦ب ٦شر٣ّ ذ٭ز ثر٭ز زض دو٭ضوص     

 .٦طز٤ زض سبيٯ ٦طز٤ ذ٭زش ضا ٦رٓي ٦ي ٫ٚس 

 اراضی طی چِ هزاحلی ٍاگذار هی شًَذ؟ –چیب 

ثطاي ٰط ظ٦ي٫ي ٖكًٯ ظ٦ي٫ي ٚٯ ثر٭اٰي٥ ٬اٞصاض ث٫ٛي٥ -:  ج٭اة 

 ٦شٗبؾي يٙ ضرػيز حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٦يش٭ا٪س ثبضس     

٬ٖشي سٗبؾب ضا ا٪جب٤ زاز ٦ب يٙ ٪ٗطٯ ٦ٗيبس زاض اظ٦وشوٗوبؾوي ٦وي        

ذ٭اٰي٥ ٬ ٦ب اي٩ ٪ٗطٯ ضا اظ ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اسشًال٤ ٦ي ٚو٫ويو٥      

ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي اي٩ ٪ٗطٯ ضا ثب ٪ٗطٯ ذ٭زش سكجيٕ ٦ي زٰس ٬ ثوب    

غطاحز ٦ي ٪٭يسس ٚٯ ظ٦ي٩ ٣٦ي اسز يب ٪ٯ  سذس ثبيس ٦٭اْٗز آ٨ 

ضا اظ يٙ سبظ٦ب٨ زاضشٯ ثبضس٬ ثبيس ثطاي اجطاي آ٨ قطح ٦٭اْوٗوز    

اغ٭٢ي ٞطْشٯ ثبضس ٦ظال ثطاي يٙ ٚبضذب٪ٯ ضيط يب يٙ سطزذب٪ٯ ثسبظ٤ 

يب  يٙ ٚبضذب٪ٯ سيطچٯ ٬ ث٣٭٘ اجطاي ثش٭٨ ا٦بزٮ اي٩ ٚوبضٰوب زض     

زضجٯ ا٠٬ ٪يبظ٫٦س ٦٭اْٗز اغ٭٢ي زض زضجٯ ز٤٬ يوٙ قوطح سو٭        

جيٱي ٚٯ ٦يعا٨ ظ٦ي٩ ٬ اضاؾي زض آ٨ ٦طرع ضسٮ ثبضس ثًس اظقي 

اي٩ ٦طاح١ قطح ضا  سح٭ي١ جٱبز ٚطب٬ضظي زازٮ  جٱبز ٚطوب٬ضظي  

٦حيف ظيسز -اسشًال٦بر الظ٤ ضا ا٪جب٤ ٦ي زٰس ٦ظال ازاضٮ ا٦٭ض آة  

٫٦بثى قجيًي  ٬سبيط ازاضار  ٬ٖشي ثٯ ٧ٰٯ اي٩ اسسشًال٦بر دوبسود     –

٦ظجز زازٮ ضس ٪شيجٯ ضا ثٯ ٧ٰطاٮ قطح س٭جيٱي ثٯ اسشب٨ ٦ي ْطسشي٥ 

٬ زض اسشب٨ اٚيذي ٦شط١ٛ اظ ٦سيطيز اضاؾي جٱبز ٚطب٬ضظي ٬ ازاضٮ 

١ٚ ٫٦بثى قجيًي ٬ ٦طٚع سحٗيٗبر ٚطب٬ضظي اظ ٦ح١ ثوبظزيوس ٦وي      

٫٫ٚس سب اظ ٪هط ي٧٣ي اي٩ سحٗيٕ ضا ا٪جب٤ ثس٫ٰس ٚٯ ايب اي٩ ظ٦ويو٩     

 31$  ٖبث١ ٬اٞصاضي اسز يب ٪ٯ سذس زض٧ٚيسي٭٨ ٰبي ٦طث٭قوٯ          

٦كطح ٦ي ض٭ز زض ٦طح٣ٯ ثًس اجوبضٮ  #  َيط ٚطب٬ضظي 32ٚطب٬ضظي ٬ 

ثب قطِ ٫٦ًٗس ٦ي ض٭ز  ثًس اظ اي٫ٛٯ اجبضٮ ٖطاضزاز ثب قطِ ٫٦ًٗس ضس 

سب٠ ثسشٯ  ثٯ ٪٭و  10سب  3اي٩ ٖطاضزاز اجبضٮ  زض زْشط ذب٪ٯ ضس٧ي اظ 

قطح ٬ ظ٦ب٪ي  ٚٯ ثطاي اجطاي قطح ٚٯ ديص ثي٫ي ضسٮ  ثسشوٯ ٦وي     

ض٭ز ٬ ٬ٖشي ٚٯ غسزضغس  ي٣٧يبر ضا ا٪جب٤ ضساظ قطيٕ ٧ٚيسيو٭٨  

سٗبؾبي زضيبْز س٫سي ٦ي ٫ٚس سذس يو٭ا٦و١ ٪وهوبضسوي         ٦33بزٮ 

ضٱطسشب٨ ٚٯ يٙ ٰيئز سٯ ٪ٓطي ٰسش٫س زض ٪هطار ذ٭ز ضا ايال٤ ٦ي 

زاض٪س ٬ ٪ٱبيشب زض غ٭ضسي ٚٯ غسضغس ٚبض ا٪جب٤ ضسٮ ٬قطح ثٯ ثٱطٮ 

ثطزاضي ضسيسٮ ثبضس ٦ٗس٦بر ا٪شٗب٠ س٫س ٬ غس٬ضس٫س زافو٥ ظ٦ويو٩      

 .ثطاي ْطز غبزض ٦ي ض٭ز 

 اصَال چِ هٌبطقی قبثل ٍاگذاری ّستٌذ ؟-چیب 

ٰط جب ٚٯ د٭ضص ج٣ٟ٫ي ثبضس ٖبث١ ٬اٞصاضي ٪يوسوز   -:  ج٭اة 

٬ٰط ٬اٞصاضي ٚٯ ٫٦جط ثٯ سرطيت د٭ضص ج٣ٟ٫ي ضو٭ز ٬اٞوصاضي     

اغال ا٪جب٤ ٪٧يط٭ز ٬ٖب٪٭٪ي ٪يسز  ؾ٫٧ب ٪هط ٪ٱبيي زض ٦٭ضز ٬اٞصاضي 

ثٯ يٱسٮ ي ٧ٚيشٯ ي اسشًسازيبثي اسشب٨ ٦ي ثبضوس ٬ ثوٯ غو٭ضر          

سطٚيجي اسز ا٦ب زض ٦طاح١ ا٢٬يٯ ازاضار ضٱطسشب٨ ذو٭ز َوطثوب٠        

٦ي٫٫ٛس ي٫ًي اٞط اجطاي قطح ٦ُبيطر ٖب٪٭٪ي ظيسز ٦حيكي ٬ ٪هوب٤  

٦ظال –زا٦ذط٬ضي يب غ٫ًشي زاضشٯ ثبضس اظ اجطاي آ٨ ج٣٭ٞيطي ٦يط٭ز 

زض احساص يٙ ٦طَساضي زٮ ٦ٛب٨ اظقطِ ٦شٗوبؾوي ٪طوب٨ زازٮ        

حشي اٞط ذب٘ ثطزاضي –٦يط٭ز ا٦ب ٦ب ٰيچ ٚسا٤ ضا سبييس ٪٧ي ٫ٚي٥ 

ظ٦ي٩ ٦٭ضز ٪هط ثٯ ظ٦ي٩ ٰبي اقطاِ آسيجي ثطسب٪وس اظ ٬اٞوصاضي       

 .ج٣٭ٞيطي ٦يط٭ز

یکی اس هؼضالت در اطزاف دریبچِ در سبخت خبًاِ  -چیب    

ّبی ٍیالیی است ٍلی تب حبال دیذُ ًشذُ کِ ثز خَرد شَد یب 

 قلغ ٍقوؼی صَرت گیزد چزا ؟

حشي اٞط ٦ب ح٥ٛ ٦ي ٞيطي٥ ٦طز٤ اجبظٮ ا٪جب٤ ٣ٖوى ٬    :  ج٭اة 

ا٦ب يوال٬ٮ ثوط ايو٩ زض          .  ٧ٖى ضا ثٯ ٦ب ٪٧ي ز٫ٰس ٬ سج٧ى ٦ي ٫٫ٚس 

زضيبچٯ يال٬ٮ ثط جٱبز ٚطب٬ضظي سبظ٦ب٪ٱبي زيٟطي ٪يع زذي١ ٰسش٫س   

٦ظال ٖس٧شي اظ ا٪طا ا٦٭ضآة زض س٣٧ٙ زاضز ٚٯ ثب يس ثطاثط ٖب٪٭٨ اظ     -

ا٨ حٓبنز ٫ٚس يب ازاضٮ ٦حيف ظيسز ٥ٰ ثٯ ٧ٰي٩ غ٭ضر  ثب س٭جٯ 

ثٯ اي٫ٛٯ زضيبچٯ زض ٫ٚ٭ا٪سي٭٨ ضا٦سطثٯ ي٫٭ا٨ سبالة دصيطْشٯ ضسٮ ٬   

٬ . اقطاِ زضيبچٯ ٪يع د٫بٰٟبٮ حيبر ٬حص اسز ثبيس حبْم آ٨ ثبضس

ْوبؾوالة     –زض ٬اٖى زضيبچٯ ٬ اضاؾي اقطاِ ا٨ جسا اظ ٥ٰ ٪يسش٫س 

س٧ب٤ ٬يالٰب ثػ٭ضر جعفي ثط اسبس ذبغيز اس٧ع ثٯ  زضيبچٯ جصة 

ا٦ب حٗيٗز اي٩ اسز ٚٯ ٦ب ٦طز٤ ٰيچ ٚسا٤ ٪ٯ زضيبچٯ ضا   –٦ي ض٭ز 

ز٬سز زاضي٥ ٬ ٪ٯ  زض ثطاثط حٓبنز آ٨  احسبس ٦سئ٭٢يز ٦ي ٫ٚي٥ 

٦ظال ثيطشطي٩ سرطيت زضيبچٯ ث٫ً٭ا٨ ٦ظب٠ غيس َيط ٦جبظ س٭سف ٦طز٤ 

سًساز ٧ٚي اظ ٦طز٤ زض .ض٬سشب ٰبي اقطاِ زضيبچٯ غ٭ضر ٦ي ٞيطز 

اقطاِ ظضيجبض٬يال سبذشٯ ا٪س ا٦ب چطا ثٗيٯ  ٦طز٤ سبٚش٫س ٬ احسوبس      

٦سئ٭٢يز ٪٧ي ٫٫ٚس اٞط اضازٮ ي٧٭٦ي ٪جبضس ٫ٚشط٠ ٬ حٓوبنوز اظ     

زضيبچٯ ثطاي ٦ب ٦ط١ٛ اسز س٫ٱب سبظ٦ب٪ي ٚٯ ثٯ ز٬ض اظ ا٪وشوٓوبو زض      

 400000حٓم زضيبچٯ سالش  ٦ي ٫ٚس جٱبز ٚطب٬ظي اسز ٚٯ سبال٪ٯ 

ٖكًٯ ثچٯ ٦بٰي اظ ذب٪٭ازٮ ٦بٰي ٚذ٭ض زض زضيبچٯ ضٰب ٦ي ٫ٚس ٚوٯ  

٢ج٩ ذ٭اض ٰسش٫س ٬ ثٯ ثٗبي زضيبچٯ ٧ٚٙ ٦ي ٫ٚس ٬ يب زض ذػ٭ظ 

ي٣٧يبر اثريع زاضي اقطاِ زضيبچٯ سبظ٦ب٨ جٱبز ٚطب٬ضظي ٦ش٭٢وي  

ٚبض اسز ٬ سبال٪ٯ غسٰب ٦شط ٦ًٛت سس ضس٭ة ٞيط ثطاي ج٣٭ٞيوطي  

 .اظ ْطسبيص ذب٘ ٬دط ضس٨ زضيبچٯ زض ح٭ؾٯ آثريع ٦ي سبظز

یکی اس هؼظالت هزیَاى سبخت هزغذاری ّبست کاِ     -چیب

ػالٍُ ثز تخزیت  ،آلَدگی سیست هحیطی ّن ثِ دًاجابل     

آیب ٍاگذاری هزغذاری اس رٍی اصَل ثَدُ است  ؟    .  دارًذ 

 آیب ایي تزاکن هزغذاریْب اس رٍی اصَل ثَدُ است ؟ 

ث٣ٯ ٚب٦ال اظ ض٬ي اغ٭٠ ث٭زٮ اسز ٖجال اضبضٮ ٚطزيس ثٯ -: ج٭اة

زضغوس     90ٖب٪٭٨ حٓم ٚبضثطي ٬ ٦وبزٮ ز٬ زض غو٭ضسوي ٚوٯ               

٦طَساضيٱبي ٦ب زض اضاؾي ٣٦ي ٬اٞصاض ضسٮ ا٪س ٢صا ٰيوچ ظ٦ويو٫وي        

ثطاي احساص ٦طَساضي سُيط ٚبضثطي زازٮ  ٪طسٮ اسز ٬ ثطاثطٖب٪و٭٨  

٦ب زض ٦طَساضيٱب ز٬   .  ٰيچ ٦حس٬زيشي ٥ٰ ثطاي سُيط ٚبضثطي ٪ساضز 

 ٦ٗ٭٢ٯ ضا ز٪جب٠ ٦ي ٫ٚي٥

ٚٯ قجٕ ا٨ ْبغ٣ٯ ٰوط ٦وطَوساضي سوب         : ثحض ٪هب٤ زا٦ذط٬ضي   - 1

٦شط ٪جبضس يب ثب ٚبضذب٪وٯ ْوطؾوب       ٦600طَساضي ٧ٰسبيٯ ثبيس ٧ٚشط اظ 

 ... ٦شط ضيبيز ض٭ز ٬يب ثب ض٬زذب٪ٯ يب ثب ثطٔ ٬  1000غ٫بيى َصايي 

٬ٖشي ٚٯ ٦ب دط٬ا٪ٯ سبسيس ٦طَوساضي ضا    :   ٪هب٤ ظيسز ٦حيكي    -  2

غبزض ٦ي ٫ٚي٥ ثًس اظ آ٨ اظ  س٧ب٤ ازاضار ٦طث٭قٯ زض ٦٭ضز اسشًوال٤  

٦ي ٫ٚي٥ ٦ظال زض ٦٭ضز ٦سبف١ ظيسز ٦حيكي اظ ازاضٮ ٦حيف ظيسز ، 

 ....٬اٞصاضي اظ ازاضٮ ٫٦بثى قجيًي ،

اٞط ٰطيٙ اظ اي٩ ضطايف ضا ٪ساضشٯ ثبضس آ٨ قطح ٩ٚ ٢و٥ يوٛو٩         

سطا٥ٚ ٦طَساضي ٰبي ٦ب ثٯ ٪سجز ضٱطسشب٪ٱبي زيٟط زض حوس    .  اسز 

ثٯ ثًس ٦ج٭ظ ٦طَساضي  86دبيي٫ي اسز ٦ب زض ح٭ظٮ  ٦طٚعي اظ سب٠ 

غبزض ٪ٛطزٮ اي٥  ٚٯ ثًس اظ اي٩ اٞط ٦ج٭ظ غبزض ض٭ز ثطاي ٫٦وبقوٕ   

٬ ٚ٭٦بسي ٚٯ زض ا٪ٱب سطا٥ٚ ٥ٚ اسز غبزض ٦ي # جب٪٭ضٮ$اسال٤ زضز

 .ض٭ز

گبّب هزدم اس ثَی ًب هطجَع کشتبرگبُ درسیبى شکبیت -چیب 

 دارًذ کذام ادارُ هسئَل پیگیزی است؟    

اي٩ ٞطشبض ٞبٮ ٦ب٪٫س سبيط قطح ٰب زاضاي ٦ج٭ظ -:  ج٭اة 

اسز ٬ اظ س٧ب٦ي ازاضار اسشًال٤ ثٯ ي١٧ آ٦سٮ اسز ؾو٧و٩   

اي٫ٛٯ زاضاي ٚ٭ضٮ ث٭ س٭ظ ٬ سجسي١ ؾبيًبر ٬ زسشٟوبٰوٱوبي    

ٚ٭٢٭ض ظ٨ ٬ س٧ب٦ي سجٱيعار ٦ي ثبضس ٚٯ ْٛط ٪٧ي ٫ٚو٥ اظ    

٢حبل ظيسز ٦حيكي زاضاي ايطاز ثبضس ٬ ٪هبضر ا٨ ٥ٰ ثوط    

 .يٱسٮ ازاضٮ حٓم ٦حيف ظيسز اسز 

یکی اس هشکالت کشبٍرسی هٌطقِ استفبدُ اس رٍشْابی  -چیب

تب ثِ . سٌتی آثیبری است کِ در آى هٌبثغ آة ثِ ّذر هی رٍد 

حبل چِ اقذاهبتی در هَرد ایجبد سیستن آثیبری تحت قشابر  

 اًجبم دادُ ایذ ؟ 

٦ب ٰيچ ٦حس٬ زيشي زض اي٩ ٦٭ضز ٪وساضيو٥ زض     :  ج٭اة

ٰٛشبض اظ اضاؾي ٦طي٭ا٨ سحز دو٭ضوص      94سب٠ ٞصضشٯ 

 اي٩ سيسش٥ آثيبضي ٖطاض ٞطْشٯ اسز

زضغس اظ ٰعي٫ٯ اجطاي قطح ضاثػ٭ضر ثال يو٭ؼ     ٦50ب 

زضغس ثبٖويو٧وب٪وسٮ ٰو٥         50سٗج١ ٦ي ٫ٚي٥ ٬ اٞط ثطاي 

ٚطب٬ضظ س٭ا٪بيي ٪ساضشٯ ثبضس ا٬ ضا ثطاي زض يبْز سسٱيالر 

 ./. .سب٢ٯ ثٯ ثب٪ٙ ٚطب٬ضظي ٦ًطْي ٦ي ٫ٚي٥ 10
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٪جبضيسي اظ      ٖج١ اظ ٰط چيع، جب زاضز سطٛط ٬ ذسشٯ         

ثب اي٩  .  ز٠ ٪ظبض ز٬سشب٨ ٬ ٧ٰطاٰيب٨ چيب ث٥٫ٛ            سٯ

ا٦سب٠ ذي٣ي ثيطشط اظ سب٢ٱبي ديص يبضٕ            ا٦يس ٚٯ 

 . قجيًز  ٬ سال٦شي آ٨ ثبضي٥

٢٬ي ....  ٪٧ي ز٬٪٥ اظ ٚجب ضط٬و ٥٫ٚ       

.   ثبيس ضط٬و ٚطز، ٚجبش ْطٖي ٪ساضٮ       

  اي اظ چيب ثٯ     اضزيجٱطز ٪ب٦ٯ   28    ض٫جٯ  يػط ض٬ظ سٯ  

ث٭ز ثطاي      زض آ٨ اظ ٩٦ زي٭ر ضسٮ         زسش٥ ضسيس ٚٯ

ي چيب    سب٢ط٬ظ سبسيس چيب ٬ ثطضسي ٚبضٰبي ٞصضشٯ      

سب٩٢ ٦جش٧ى      چيب، ثٯ     ٬ سًي٩ ٰيئز ٞطزا٪٫سٮ     

ذي٣ي ذ٭ضحب٠ ضس٤ ا٦ب سطسي ثط        .  ْط٫ٰٟي ثط٤٬ 

سطس اظ  “  زذشط٤”٩٦      يبز٤ آ٦س ٚٯ  .  ز٥٢ ٞصضز 

ز٥٢     ٢٬ي ٧ٚي ا٦يس سٯ    .  ثبظ٤ ٪٧ي س٭٪٥ ثط٤        اي٫ٛٯ

چٱبض د٫ج سب٠ اظ         اظ ثطازض٤ ٚٯ      ٬ازاض٤ ٚطز ٚٯ  

  اي٩ ج٣سٯ     ٦طا ثٯ     ، ا٢ش٧بس ٥٫ٚ ٚٯ     ذ٭ز٤ ٚ٭چٛشطٮ 

ا٦ب يٛس ا١٧ً٢ سطز ٬ َيط ٫٦كٗيص ٦ظ١            .    ثجطٮ

ا٤ ظز ٬ ٞٓز ثط٬ ثبثب          سي٫ٯ    زسز ضز ثٯ       ٧ٰيطٯ

٪ساض٤، چ٫ب٨ سبطيط زضز٪ب٘ ٬ ٦رطثي ثط ٩٦        ح٭غ٣ٯ

آذط چ٫س  .  آسص ْطب٨ ٣ٖج٥ ْ٭ضا٨ ٚطز        ٞصاضز ٚٯ 

  ث٭ز، ٚٯ     ٬ٖز ديص چيب ثطا٤ اس ا٤ اس ْطسشبزٮ         

٢٬ي .  ض٭٤    ثي٣٭ آ٦بزٮ     ثطاي س٧يع ٚطز٨ ٞطزضٟبٮ    

ا٤   ذب٪٭ازٮ    حشي ثٯ     ا٬٪ٗسض ضْش٥٫ ٦حب٠ ث٭ز ٚٯ      

. ٩٦ ٪جبيس ٦ي ضْش٥   .  چٗسض ز٥٢ ٦يربز ثط٤       ٪ٟٓش٥ ٚٯ 

  چ٭٨ يٯ زذشط٤ ٬ ثطازضا٤ س٧بي١ ٪ساض٪س ثٯ               

  ٥٫٦ اٞٯ .  ذ٭زض٭٨ ظح٧ز ثس٨  ٬ ثبٰب٤ ثيب٨          

ضيسٙ ٥٫ٚ ٬ س٫ٱب ثط٤، ضطِ، حيظيز ٬ ٪ب٦٭س              

ْطٔ،     ٦ب ٦يسا٪ي٥ ٚٯ      ٧ٰٯ.  ظيط س٭ا٠ ٦يطٮ      ذب٪٭ازٮ

٬     ذكط٪ب٘ ٬ ٦ؿطٮ       ٧ٰچ٭٨ ْٗطثطاي جب٦ًٯ   

. ٦يس٬٪٥ س٭ اي٩ ضاٮ س٫ٱب ٪يسش٥      .    ض٬ ٣ْج ٦ي٫ٛٯ    جب٦ًٯ

س٭ ظ٪سٞي زضغس       ٩٦ زاض٤، ض٬ظا٪ٯ      يٗي٫ب ٦ط٣ٛي ٚٯ  

٬ س٫ٱب      چط٧ٟيطي اظ زذشطا٨ سطظ٦ي٥٫ اسٓبٔ ٦ي اْشٯ

س٫ٱب     ، اٞٯ   ض٧بض ٧ٚي اظ آ٪ٱب ثب ٰعاض سطس ٬ ز٢ٱطٮ         

ا٪جب٤ ثطس٭٪٫س، ٧ٰ٭٨       ٚبضاض٭٨ ض٬ س٭ سكح ضٱط ثٯ     

٦حس٬زيز زيٟط ظ٪ٱبي       ا٪ساظٮ    ثٯ    سطس ٬ ز٢ٱطٮ  

ظ٪ٱب ًْب٢يشٱبي اجش٧بيي   .    ٦يع٪ٯ    ، ثٱط٭٨ ؾطثٯ    زيٟٯ

ٚبض س٭ي      ض٬ ز٬سز زاض٨ ٬ اظ سٛطاض ٚس١ ٫٫ٚسٮ        

  ، ج٣٭ ضيط آة ٬ اجبٔ ٞبظ ٬ س٧ب٬ض ذسشٯ        آضذعذ٭٪ٯ

س٧ب٤     ٰسش٥، ثب احشطا٤ ثٯ       سب٢ٯ  24زذشط      ٩٦ يٯ .  ضس٨

٫٦٭ زاض٪س، ٩٦ ٬ ض٧ب           ٦ط١ٛ ٦طبثٯ     زذشطا٪ي ٚٯ 

٪٫ٛيس، ٦بض٬ اي٩       ٰب٤ ٣ٞٯ   سٗػيطي ٪ساضي٥، اظ ٪٭ضشٯ   

 . ذبقط ج٫سيش٧٭٨ ٦حط٦٬ي٥  ٦ب ثٯ. ق٭ضي ثبض آ٬ضز٨

 ...ای جىگل،ایىجا: تی ی بابُ درێظَ
ت ي  ت ي میلُ يڵُ دا، دَ ي ياڵتاوُ لُ  کُ.......

  کان، بُ فزیاگًصاریُ  مًي ئًرگاوُ ؽ ي ُِ رتُ ئُ

  ت بُ واوُ ، تُ يَ مًي پێذايیؼتی ي ئیمکاوێکُ ُِ

سی  ي پُ ، بُ يَ ی ئاگز کًطێىُ ِلی کٍپتز ي فشٌکُ

کًوتزٌڵ   کُ صييتزیه کاتذا، ئاگزَ  ، لُ يَ دڵؼٍصیُ

  ؟ بٍ ومًيوُ يایُ  الی ئێمُ  اڵم کًا لُ بُ.  ن کُ دَ

  يَ ي کاتُ لُ  يَ ، ئُ ریًاوی خٍماوُ ی مُ م وايچُ لُ

کاوی  دارػتاوُ  ردان لُ تای ئاگز تێ بُ پُ”  کُ

بێت،  ، واؿًکزی وُ وذييَ ی ػُ رَ پُ“   وايچُ

وذ  چُ  لُ  جگُ)گـتی،  ڵکیؾ بُ ت خُ واوُ تُ

، ِیچ (پارێض  وێکی طیىگُ ع ي الیُ کُ

ي  ئُ.  خٍ واوًێىه  کتیڤ ي کارا لُ ڵًێؼتێکی ئُ ُِ

ػًيتێت،  دَ  يَ ر چايماوُ بُ  بُ  مًي دارػتاوُ ُِ

  يَ ئُ.  رپزػی واصاوێت دڵؼٍص ي بُ  ع خٍی بُ کُ

ک  یُ  لُ  جگُ)اڵتیؾ ػُ ن دَ رپزػاوی خايَ بُ

يام  ردَ ؛ بُ ( يَ ئیمکاواتی الياصَ  ، بُ ديي ئیذارَ

!!  ، ئیمکاواتمان وییُ !مان وییُ ڵێه؛ بًيدجُ ئُ

اڵت ي ئیمکاواتیؾ،  ػُ ن دَ خايَ  کاوی رگاوُ ئً

سای  رَ ػُ  مُ، ئُ   . تُ م بابُ ئُ  وُ صٌر گزیىگی وادَ

رکێکی مزٌڤی ي  ئُ  ؿان خاڵی کزدن لُ

ی یاػای  ياوُ پێچُ  ت بُ واوُ ویـتماوی، تُ

سهخه!!.   تی ئێزاویـُ سَ بىُ و رسووڕمناکتر
،گوماناویبوونومانهمووئهههرترلههێنه

کاوی  رداوی دارػتاوُ دصێً بًيوی ئاگز تێ بُ

م  ر ئُ گُ ئُ.   !ریًاوُ کاوی مُ ديير ي وضیکُ  وايچُ

م  ، بٍ پێـتز لُ ر وییُ ػُ  گًماوی لُ  يَ کزدَ

  مُ ، ئُ یزَ صٌر ػُ!  قٍما؟ دَ وُ  رييدايَ  ؿىُ چُ

  یی ي دطَ طیىگُ  دطَ  يَ م کزدَ ئُ  ویا چًار ػاڵُ تُ

  بُ!!   ػتی پێ کزدييَ وايچُ دَ  م ، لُ مزٌڤیُ

م  ، لُ واؿیزیىُ  م ئاکارَ راػتی بٍ پێـتز ئُ

چًار ػاڵ   کاتێکذا، لُ  لُ!  بًي؟ باي وُ  رَ ڤُ دَ

م  ي ُِ  بًيَ م دارػتان ُِ ي پێـتزیؾ، ُِ مُ لُ

راػتی کێ  بُ!!  ؟ يَ ی ئاگز کزدوُ ػتُ رَ کُ

ر  ُِ!!  ؟ يَ داتُ ئُ  الحُ بُ صَ  م پزػیارَ اڵمی ئُ يَ

  یان ؿًێه لُ يتًيی رابزدييدا، دَ ديي حُ  لُ

ر  ياڵيا، ئاگزی تێ بُ ریًان ي ػُ کاوی مُ دارػتاوُ

  تُ ر دايَ دا ئايری بُ وذ رٌطَ م چُ کێ لُ !!   درايَ

رقًسيي،  ياڵيا، بُ کاوی؛ بێلًي، ویايا، ػُ دارػتاوُ

  ؟ بُ.......، به دٌڵ، رييار، کٍػااڵن ي مشاوُ

 !! ؟ صێه وییُ ػاتێکی دڵتُ کارَ  مُ راػتی ئُ

  می جیاياصی ئاگزی دارػتان لُ وی دييُِ الیُ 

  تی بُ ، بابُ ڵ ياڵتی ئێمُ گُ  لُ  ياڵتاوی دیکُ

.  دارػتاوُ  ربًيوێکی ر ئاگز تێ بُ دياداچًيوی ُِ

ػاتێکی يا ريي بذات؛ تا  ر کارَ گُ ران، ئُ وذَ ُِ  لُ

،  يَ يتىُ ي ئاگز کُ ٍِکاری ئُ صييتزیه کاتذا،   لُ

رپزػاوی  ت تاياوبار ي بُ واوُ ي تُ  يَ دٌصرێتُ وُ

ت ي  يڵُ یىذرێه، دَ گُ ػضا وُ  کزێه ي بُ دیاری وُ

ػت ي  ن ُِ خايَ  ت مزٌڤُ تایبُ  ر ي، بُ مايَ جُ

  ياوان ي طیىگُ ڵًێؼت ي رٌؿىبیز ي رٌطوامُ ُِ

. وگ وابه ران، بێ دَ ريَ پارێضان ي ویـتمان پُ

وذ  م چُ ریًان، لُ ی مُ وايچُ  لُ  بٍ ومًيوُ  اڵم،  بُ

مًي  ي ُِ ؿذا، ئُ م رٌطاوُ ت لُ واوُ دا ي تُ ػاڵُ

ع ي  کان، ِیچ کُ دارػتاوُ  بێتُ ر دَ بُ  ئاگزَ

  ي کزدارَ یا تاياوباری ئُ  رپزع، يَ بُ  وێک بُ الیُ

 !!. وذرێت یُ وذرايَ ي، را واگُ یُ گُ راوُ  وگزیؼُ

 

می جیاياصی ػًيتان ي قش کزدوی  وی ػێیُ الیُ

  ، بێ ئاگا ویه کُ کُ  یُ يَ ؛ ئُ يێ ي لێزَ دارػتان، لُ

درێت بٍ  رچاي دَ يڵێکی بُ ، ُِ ياڵتاوی دیکُ  لُ

. واي بزدوی ػًيتماوی دارػتان  ي لُ  يَ م کزدوُ کُ

مًي رێ ي ؿًێىێکی پێًیؼت بٍ  ت ُِ تایبُ  بُ

کان  ڵُ وگُ ی ئاگزی جُ يَ ری دييپات بًيوُ گُ ئُ

 !! ؟ ئایا الی خٍؿمان يایُ. کزێت رچاي دَ

وگی  ڵًێؼتی ي بێ دَ ؛ بێ ُِ يَ ماوُ مًيی ئُ ُِ  بُ

مًي  ُِ  ، کُ ػامىاکُ  تُ م جیىایُ ئاػت ئُ  لُ

،  يَ بێتُ تذا، دييپات دَ رصی تایبُ يَ  ػاڵێک لُ

رکی يیظداوی،  ي ئُ  ِیچ پاػايێکی بٍ وییُ

مًي چیه ي  ویـتماوی، ئاییىی ي مزٌڤی، ُِ

يرد ي دريؿت ي ؿاری   ، بُ  م ياڵتُ کاوی ئُ تًێظَ

ڵکی ئاػایی ي مامٍػتای  ي الدێیی، رٌؿىبیز ي خُ

جلغ ي  ری مُ ي وًێىُ  ئاییىی ي ئیمامی جًمعُ

قاي   لُ  ت ي دطمه کاریُ یاوُ م خُ ؛ ئُ  مًاوُ ُِ

ػتاوی ئیذاری ي  دَ رپزػان ي کاربُ ن ي، بُ بذَ

رگزی  ری ي بُ ػُ صایی، باوگ ِێـتی چارَ قُ

ن،  بکُ  رَ ماڵ يێزان کُ  م ئاگزَ کی ئُ ک جارَ یُ

م  ر ئُ ػُ  ئاي بکزێت بُ  میـُ تا جارێک بٍ ُِ ُِ

 ./. ئاگزدا

،   اجبٖٯ    ، ض٬ض٫يٯ   ثعضٞشطٰب، ج٫س دسط ذ٭ثٯ       ٞٓشٯ    ثٯ

ض٬ي حطِ ٬ ضٛبيش٥    .  ٬ جبيعا٢ركبسز     زذشط ؾًيٓٯ 

حػبضي آ٫ٰي ثي٩ دسط ٬         ثطازضٰب ٬ دسضٰبيسز ٚٯ       ثٯ

ثبض ٦ي      زذشط ٦ي ٚط٫س ٬ زذشط ض٬ ؾًيّ ٬ ثي اضازٮ         

زذشط ثر٭از سالضي ٬ يب       ي٫ًي اٞٯ. آض٨ ٬ دسط ثطيٛس

س٭     ، ٦ي٩ٟ س٭ زذشطي، اي٩ ٬اسٯ        ٖس٦ي ٦ظجز ثطزاضٮ  

٢٬ي اٞط دسطٰيچ ٚبض ٬ س٭ا٪٫٧سي ٥ٰ        .  ذ٭ة ٪يسز 

، ثٱص ٦ي٩ٟ س٭ ٦طزي، س٭ ٦يش٭٪ي، س٭ ثبيس           ثبضٯ    ٪ساضشٯ

  ا٨٬ ٚبض٬ ث٫ٛي ٬ ٧ٰي٩ حطْٱب دطشٛبض ٬ ايش٧بز ثٯ             

  اٞٯ.  ٪ٓسي اسز ثطاي دسط ٬ ضٛسز ٪ٓسي ثطاي زذشط        

  ٬ جب٦ًٯ     ذ٭٪٭ازٮ    زض يٙ دط٬ضش غحيح ٬ يبزال٪ٯ      

٦يش٭٪ي٥     ضضس ٦ي ٚطزي٥، اظ ٦طزٰب ٧ٚشط ٪يسشي٥، ث٣ٛٯ        

  اٞٯ.  ٰب اظ ٦طزٰب ديطي ثٟيطي٥        زض ذي٣ي اظ يطغٯ    

ذبقط     ثٯ    ٰب ٬ آضظ٬ٰبيي ض٬ ٚٯ      ثر٭اي٥ سًساز ذ٭اسشٯ  

آ٨، اظض٭٨ زسز       يس٤ ٦ي١ ٬ ضَجز ثطازضا٦٭٨ ثٯ      

  ٚطيسي٥، ٬ ض٬ ٣ٖج٧٭٨ دب ٞساضشي٥، سًسازض٭٨ ثٯ           

ٰب،   ٪٭ضشٯ    ٦يس٬٪٥ اي٫ٟ٭٪ٯ .    سبض ٦٭ٰبي سط٦٭٪ٯ      ا٪ساظٮ

زض     ٪يسز ٬ ذي٣ي اظ ذ٭اٰطٰبي جٟطذ٭٨ زيٟٯ          سبظٮ

  اظ اي٩ زضزٰب ٬ ثي٧بضيٱبي ذكط٪ب٘ جب٦ًٯ            ٞصضشٯ

ا٦ب .  ا٪س  ٬ سط٬زٮ     ذي٣ي ثٱشط ٬ ض٬ض٫شط اظ ٩٦ ٪٭ضشٯ        

ذي٣ي اظ ٦طزٰب       سًػت ٣َف ٬ ٚ٭ضٚ٭ضا٪ٯ        ٦شبسٓب٪ٯ

ضاٰي ثطاي ثي٫ص، زض٘ ٬ ح١ اي٩ ٬اًٖيز س٣د             

  ز٬ض اظ ا٪ػبِ اسز اٞط ٧ٰٯ           ا٢جشٯ.  اسز    ٪ٟصاضشٯ

  ا٦ب سًساز آ٪ٱبيي ٚٯ   .  يٙ چط٥ ٪ٟبٮ ٚطز       ٦طزٰب ضا ثٯ  

ضاٮ ضا ثطاي ظ٪ب٨ ثبظ ٬ ٧ٰ٭اض ٦ي ٫٫ٚس،             سرب٬س٫٧سا٪ٯ

 30٪٧ي ز٬٪يس ض٬ظ     .  اظ ا٪ٟسشب٨ زسز ثيطشط ٪يسز      

ي ٚس١    ، ٬ٖشي س٫ٱب س٭ ذ٭٪ٯ      3اضزيجٱطز، سبيز    

ث٭ز، ٬ٖشي      ث٭ز٤، چٗسض ز٥٢ ٞطْشٯ       ٦٭٨ ٪طسشٯ   ٫٫ٚسٮ

  ٰيبٰ٭ييٯ    ْٛط ٦ي ٚطز٤ س٭ سب٩٢ ٦جش٧ى ْط٫ٰٟي چٯ       

٪ساضش٫س     ثطازض٤ ح٭غ٣ٯ     ذبقط اي٫ٛٯ     ٬ ٩٦ ْٗف ثٯ    

ثبٰب٤ ثيب٨ اظ ا٨٬ ٦ح١ٓ ٞط٤ ٦حط٤٬ ث٭ز٤ ٬ س٫ٱب              

ث٭ز ٬ اظ ضسر        ثُؽ ٣ٞ٭٤ ض٬ ٞطْشٯ   .....  ضْش٩ اغال   

آذط .  ٪بضاحشي ٬ يػجب٪يز ٦ظ١ س٫٭ض زاٌ ث٭ز٤            

٦يس٬٪يس اظ ض٬سشبي ٦ب سب ضٱط ٦طي٭ا٨، ْٗف چ٫س              

چيب ٦ي٫٭يس٥      اي ٬اسٯ   ٪٭ضشٯ    ٰط ٬ٖز يٯ  .    ضاٰٯ    زٖيٗٯ

چ٭٨ . ٦يساض٤  ٪ٟٯ  ا٬٪٭ س٭ ذ٭٪ٯ  چ٫س ض٬ظ يب چ٫س ٰٓشٯ

  زض حب٢يٛٯ     سبظٮ.    ْطسشبز٪ص ذي٣ي ٦ط٣ٛشط اظ ٪٭ضش٫طٯ    

يعيع، ضبيس ْٛط       ذ٭ا٪٫سٮ.  ضٱط ٦يبز     ثطازض٤ ٰط ض٬ظ ثٯ   

  ، ا٦ب ذ٭ثٯ    چيب ٬ اٰساْص ٪ساضٮ   ٫ٚي حطْٱب٤ ضثكي ثٯ

ضبيس س٭  .  حطْب٤ ٞ٭ش ثسيس       ز٬سز ثٯ     ٦ظ١ يٯ 

  ٩٦ ْٗف يٯ   .  ض٧ب ٚسب٪ي ٦ظ١ ٩٦ ثبض٫س          ذ٭٪٭ازٮ

ز٥٢ ٪٧ي ذ٭از ٦ظ١ ٦بزض ٬            زذشط جٟط ذ٭٪٥، ٚٯ    

ٚبض درز ٬ دع ٬ ضسز ٬ ض٭              ٦بزضثعضٞٱب٤ ْٗف ثٯ  

زضش ظ٨      سب٥٢ ٦ي ذ٭از  ٚٯ        جب٦ًٯ    ز٥٢ يٯ .  ثذطزاظ٤

ز٥٢ ٦ير٭از  .    ٪طٯ    ٬ ؾًيّ ج٣٭ٮ      ٪جبضٯ  2    ا٪سب٨ زضجٯ 

  يٯ    ، ث٣ٛٯ   ٞ٭ش ثبيض ٬ ثب٪يب٪ص ثطسٯ        اي٩ ٦طٛالر ثٯ  

 ./. س٭٨ ٫٧٦٭٨ اظ ٦كب٢ًٯ. ْٛطي ث٩٫ٛ

ی گًوذی  طیان ي طیىگُ”ی؛  درێظَ

 “ ريي کاڵ سُ

باؿی ئاگاداری   ت بُ تایبُ  پارێضن ي بُ  طیىگُ........

ک  يێزاوکاریُ  ر جٍرَ ئاگز ي ػًيتمان ي ُِ  کاوه ي لُ دارػتاوُ

ي   يَ بیز دێىیىُ کان يَ م ي کًيسیُ کٍتاییذا، کُ  لُ.  یپارێضن دَ

بێه ي   يَ ِاواماوُ  ػتان، بُ دَ رپزػان ي کاربُ یه بُ کُ دايا دَ

: ک يَ   .ن مان بٍ بکُ يَ ی خًارَ ي گزفتاوُ ری ئُ ػُ صييتز چارَ

ی  ی خًێىذوگُ يَ رحی ِادی، کزدوُ بزدوی تُ  سێًَ سٌ، بُ ئايَ

جێ کزدویان   کاوی وێً ئايایی ي جێ بُ رقُ وًێ، گزفتی تیز بُ

یذاوی  کان ي دابیه کزدوی مُ ی کٍاڵوُ يَ کزدوُ يرَ ي گُ

کاومان ي،  رصؿی بٍ مىذااڵن ي اليَ ی يَ ػُ رَ فًيتباڵ  ي کُ

بێّذاؿتی ي وذريػتی ي پێذايیؼتی  ی تُ داواوی خاوُ

 ./.     پضیـکی

 “ سشيبض ٦ب٠ زٮ ال جٯ ٦ٯ –ضز سش٧ٯ ذب٢س زٮ” 

 !:اس٥٧ ضا ٪٫٭يسيس ذ٭اٰط٫٧س٤”“   !!!دخترم”هي   يادم آهد کِ

 

یک اقدام فرىنگ ساز ی یا یک اقدام 

 !خنده آًر
صبح ّیت هذیر ،      2رأس ساعت     12/:/98در هَرخِ   

بازرسیي ٍ اعضاء افتخاری اًجوي چیا با ّوکاری ٍ            

ّواٌّگی ادارُ هحترم هحیط زیست بوٌاسبت ّفتِ          

هحیط زیست اقذام بِ پاکسازی بلَار زریبار از هیذاى          

هاهَستا بیساراًی تا دریاچِ ًوَدًذ کِ در ٌّگام               

اجرای عولیات پاکسازی بِ افراد هختلف هاًٌذ              

هسافریي ، تَریست ، خَدرٍ ّای سٌگیي کشَر            )  

برخَرد ًوَدًذ کِ در    (  ّوسایِ ، شْرًٍذاى هریَاى      

ایي راستا تعذادی اًگشت تعجب بِ دّاى ، تعذادی با           

تحسیي ، تعذادی با خٌذُ ٍ توسخر ایي اقذام را برای           

خَد تحلیل هی کردًذ  در ایٌجا بٌذُ ّن بعٌَاى عضَ           

افتخاری ایي اقذام را برای گرٍّْای هَرد اشارُ بِ          

از آى گرٍُ کِ ایي       -8.شرح زیر جوعبٌذی هی ًواین      

اقذام را  با دیذ فرٌّگ ٍ هثبت هی ًگریستي تقذیر ٍ             

تشکر ًوَدُ  ٍ اهیذ ٍارم کِ خَد را در برًاهِ ّای               

 -9.  تا ایي اًجوي غٌی تر شَد         .آتی سْین  بذارًذ      

برای گرٍُ هتعجب بِ عرض هی رساًن کِ ّساراى             

اقذام ایي چٌیي  طبیعت دٍستاًِ ٍ خالصاًِ ٍ بذٍى             

ّیچگًَِ چشوذاشتی تقریبًا  یک دِّ است کِ اًجام          

تا .ٍ اًشااهلل هٌبعذ بِ آًْا ّن هعرفی شَد           .  هی گیرد   

اها برای گرٍُ سَم اهیذ ٍارم کِ         -  :.بیشتر اگاُ شًَذ  

خٌذُ آًْا از رٍی شَق پاکیسُ شذى هحیط زًذگی           

بَدُ باشذ ٍ عالٍُ بر فرٌّگ طبیعت دٍستی تَأم             

ًوَدى شادی ّن بعٌَاى فرٌّگ هکول فرٌّگ اٍل          

چِ زیباست تَأم ًوَدى      .  بِ جاهعِ هعرفی شَد        

فرٌّگ طبیعت دٍستی  ّوراُ با سرٍر ٍ شادی برای           

 ایوب غالمی .                          شْرًٍذاى
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.سیجبتز شذ“ جبریسر”  جۆالنه  
زض دي ْطاذ٭ا٨ ا٪ج٩٧ سجع چيب ثطاي دبٚسبظي         

سًساز ظيبزي    3/89/ 21ظضيجبض  ض٬ظ ج٧ًٯ ٦٭ضذٯ      

اظ ز٬سشساضا٨ قجيًز ثٯ ٧ٰطاٮ ايؿبي ا٪ج٩٧         

سجع چيب اٖسا٤ ثٯ دبٚسبظي ث٣٭اض زضيبچٯ               

اظ ٦يسا٨ ثيسبضا٪ي    30/9٪٧٭ز٪س٦طاس٥ سب يز      

.  ضط٬و ٬ سب ٦ح١ سٓطيحٟبٮ ظضيجبضدبٚسبظي ضس        

ٚٯ ظثب٢ٯ ظيبزي زض اي٩ حطٚز ظيسز ٦حيكي          

چيعي ٚٯ زض اي٩ ٦طاس٥ س٭جٯ       .ج٧ى آ٬ضي ضس  

ضا ثٯ ذ٭ز ج٣ت ٦ي ٚطز حؿ٭ض ٦طز٤ اظ ٧ٰٯ             

ضبيب٨ شٚط اسز ٚٯ    .اٖطبض ٬ س٫ي٩ ٦رش٣ّ ث٭ز       

ازاضار حٓبنز ٦حيف ظيسز ٬ضٱطزاضي           

٦طي٭ا٨ زضثطٞعاضي اي٩ ٦طاس٥ ثب ا٪ج٩٧ سجع چيب   

 .٧ٰٛبضي زاضش٫س

خجزّبی تبسُ اسٍضؼیت پبرک     
 ّکتبری هزیَاى 41

ز٪جب٠ ذجطٰبي ضسيسٮ  ثٯ  زْشطا٪ج٩٧ سجع           ثٯ
چيب زض ضاثكٯ ثب ٬اٞصاضي ٖس٧شي اظ دبض٘            

ٰٛشبضي، چ٫س ٪ٓط اظ ايؿبي  ا٪ج٩٧              14
سجعچيب، ثطاي ديٟيطي ٦٭ؾ٭و ج٣سٯ اي ثب           

 قجٕ اقالو، .  ض٭ضا ٬ ضٱطزاض سطٛي١ زاز٪س      
ٖس٧شي اظ ظ٦ي٩           24/3/89اذيطاً زض سبضيد     

 14ْؿبي دبض٘    #   ٰٓز ٰٛشبض $س٣٧ٙ ضسٮ   
سب٠   22ٰٛشبضي ٦طي٭ا٨ زض ث٣٭اض ٚطزسشب٨ ٚٯ     

اسز ضٱط٬٪سا٨ چط٥ ثٯ ايجبز دبض٘ ٬              
ٞصضا٪س٨ ا٬ٖبر ْطاَز ذ٭ز ٬ ْطظ٪سا٨ ٬          
اٖب٦ز ٦سبْطا٨ ٬ ٞطزضٟطا٨ زض آ٨ زاضش٫س، ثب        

جسيسي س٭سف     ٫٣ٚCNGٝ احساص         
ضٱطزاضي ٬ ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ٚٯ ثٯ ظ٦ي٩          
ظزٮ ضس ثٯ يأس سجسي١ ٬ سب٫ٚب٨ غج٭ض اي٩            
ضٱط ثبيسشي آضظ٬ي زاضش٩ يٙ دبض٘ ضا ثب           

 ...  ذ٭ز ثٯ 
ثب اي٩ ٬غّ ثبيس دطسيس زض ضٱطي ٚٯ سطا٪ٯ           
ْؿبي سجع زض آ٨، ٧ٚشط اظ يٙ ٦شط اسز چطا           
يال٬ٮ ثط اي٫ٛٯ ْٛطي اسبسي ثطاي ثطاي ايجبز         
ْؿبٰبي سجع ٪٧ي ض٭ز ض٬ظ ثٯ ض٬ظ ٥ٰ اظ              

سطا٪ٯ ْؿبي  $ ٬سًز اي٩ ْؿبٰب ٥ٚ ٦ي ض٭ز ؟      
 .#٦شط ٦طثى ثبضس 10سجع ثطاي ٰط ٪ٓط ثبيس 

 

 .قجزستبى دارسیزاى درٍ شذ
٧ٰب٪ٟ٭٪ٯ ٚٯ زض ض٧بضٮ ديطي٩ چيب ذجط ٦طث٭ـ ثٯ         
. زض٬ ٚطز٨ ٖجطسشب٨ زاضسيطا٨، ٫٦شطط ٞطزيس        

ض٬ظ ٚبضي ٬ س٭سف د٫ج ٪ٓط ٬           6سطا٪جب٤ دس اظ    
ثب سطدطسشي ٬ ٧ٰب٫ٰٟي ا٪ج٩٧ سجع چيب ٬              
زضيبْز ٧ٚٙ ٰبي ٦طز٦ي، اي٩ اٖسا٤ ثطاي          
٦ٗبث٣ٯ ثب ٰطٞ٭٪ٯ آسص س٭ظي احش٧ب٢ي ثٯ دبيب٨          

  .ضسيس

 چیب ، افتخبر هزیَاًی ّب
آخشیه سيص َفتٍ محیط صیست سيص محیط صیست ي              

بٍ َمیه دلیل     .  وُادَای مشدمی وامگضاسی شذٌ بًد        

مشاسمی دس ساله استاوذاسی کشدستان، با حضًس                

استاوذاس، مذیش کل حفاظت اص محیط صیست، مىابع               

اوجمه سبض چیا   .  طبیعی استان کشدستان بشگضاس گشدیذ     

َم یکی اص مذعیًن بًدکٍ اص سًی مذیش کل حفاظت            

محیط صیست استان کشدستان ي استاوذاسی کشدستان، بٍ        

عىًان فعالتشیه اوجمه دس استان کشدستان شىاختٍ شذٌ ي    

شایان رکش است اوجمه سبض      .  مًسد تقذیش  قشاس گشفت     

چیا دي سال گزشتٍ ویض صاحب ایه عىًان شذٌ بًد ي               

بشگ صسیىی دیگش سا بٍ مجمًعٍ افتخاسات مشیًان ي             

 .مشیًاوی َا اضافٍ ومًد

 .هزدهی کِ طجیؼتشبى را پبس هی دارًذ

ضَاّذ حبکی اس آى است کِ اهسبل حجن آتص سَسی            

جٌگل ّب، بسیبر بسیبر سیبد است، اهب هسئلِ ای کِ              

اکٌَى ببعث دلگزهی اًجوي سبش چیب ٍ دٍستذاراى            

طبیعت ضذُ است ایي است کِ بِ ٌّگبم هزاجعِ اعضبی          

اًجوي بِ رٍستبّب بزای کویتِ اطفبی حزیق، هزدهبى           

رٍستب، بِ ٍیژُ جَاًبى بِ استقببل ایي پیطٌْبد اًجوي          

اثببت .  سبش آهذُ ٍ اقذام بِ تطکیل کویتِ هی ًوبیٌذ          

ایي هذعب حضَر پز رًگ هزدم رٍستبّب، بزای خبهَش           

سیزا .  ًوَدى آتص سَسی ّبی چٌذ رٍس اخیز هی ببضذ          

هعتقذًذ کِ اگز ایي جٌگل ّب ًببضٌذ، دیگز اثزی اس آًْب           

اًجوي سبش چیب ضوي تقذیز ٍ دست         .  ًیش ًخَاّذ بَد  

هزیشاد بِ توبهی ایي عشیشاى، هٌتظز ّوکبری ٍ تطکیل          

ٍ .  کویتِ اطفبی حزیق در دیگز رٍستبّب هی ببضذ           

  .آهبدگی خَد را بزای ّز ًَع کوک اعالم هی دارد

 ّوذلی ٍ ّویبری 

رسبًذ، بب    بِ اطالع عوَم هزدم طبیعت دٍست هی        
ُ      بِ    تَجِ ّبی   سَسی جٌگل   آتص    حجن بسیبر گستزد

     ِ اعضبی اًجوي      ایٌکِ    هزیَاى ٍ سزٍآببد، بب عٌبیت ب
    ِ رٍسی هطغَل خبهَش کزدى          سبش چیب ضببً

ببضٌذ  ٍ اس سَی ّیچ ارگبى         ّب هی   سَسی جٌگل   آتص
ضًَذ، لذا اس عوَم        ٍ ًْبدی حوبیت هبلی ًوی       

 :ًوبیین ّوطْزیبى درخَاست هی

ّب، ّوزاُ    سَسی  بب هطبرکت در خبهَش کزدى آتص     .  1
 اعضبی اًجوي سبش چیب،

 ّبی هبلی، ی کوک ارائِ. 2

در اختیبر گذاضتي هبضیي جْت ًقل ٍ اًتقبل           .  3
 ًیزٍّب،

 خَدرٍّب،  دادى سَخت بِ. 4

5  .           ِ   یب در ًْبیت راٌّوبیی ٍ اطالع دادى ًسبت ب
 .ّب جٌگل  سَسی هکبى آتص

اًجوي سبش چیب ٍ طبیعت سیببی کزدستبى را یبری           
 .ًوبیئذ

 يان مار ي باخُ

ل ي منزٌڤنی  گاگُ.  بًي   يرَ مارێکی گُ.  بًي بًيوُ ُِ

  کنُ دييی منارَ  رٌطێک تاقمێک رايچی لُ.  خًارد دَ

واي بناخنێنک ي   چًيَ  کُ مارَ.  ن تا بیکًطن يَ کُ دَ

  يان، باخنُ.   يَ کزد تا  بیـارێتُ  کُ ياوُ باخُ   دايای لُ

 . يَ وێً کًوێکذا ؿاردیُ صیی بًي، لُ بُ مزيڤێکی بُ  کُ

سان  وذ گُ رچُ اڵم ُِ کُ، بُ وێً باخُ  کان ِاتىُ رايچیُ

کان لنُ  کاتێک رايچییُ.   يَ بذٌصوُ  کُ یاوتًاوی مارَ وُ

ي،  ر دَ  ِاتُ  کُ کًوُ  لُ  کُ مارَ  يَ، يتىُ ديير کُ  کُ باخُ 

بنێ تنٍ  دَ  مه صٌر بزػیمُ: ی گًت کُ ياوُ باخُ  بُ

 !.بخٍم

کنان  ػنت رايچنینُ دَ مه تٍم لنُ:  يان گًتی باخُ

  منُ ئنُ!  يێت مه بخٍی؟ تُ اڵم ئیؼتا دَ رصگارکزد بُ

 . ڵیکی خزاپی تٍ ئاطَ.  وذَ ػُ کارێکی واپُ

. کان خزاپه مه خزاپ ویم، مزٌڤُ  وُ،:  گًتی  کُ مارَ

کنان  مزٌڤنُ  ڵێت، کُ ػێک بپزػی پێت دَ ر کُ ُِ  لُ

 .خزاپتزن

خنت، تنا لنێنی  يان ي مار رٌؿته بٍ الی درَ باخُ

 .ن کُ کامیان راػت دَ  بپزػه کُ

ساػنتنی  ونايَ  تاي لنُ ُِ  کاتێک کُ: خت گًتی درَ

کان دێنه ي  ، مزٌڤُ رمُ يا صٌر گُ ي، ُِ  ئاػمان دایُ

صٌر  يان  يَ، مه بٍ ئُ يێىُ  حُ     ری مىذا دَ طێز ػێبُ لُ 

کاویان دێىه ي منه  يرَ يان تُ اڵم ئُ بُ.  وذم ػًيدمُ

 .کان خزاپه مزٌڤُ  ياتُ  کُ. بشن دَ

. پنزػنێنه دَ“  سييبنار“  رٌیه لنُ دَ:  يان گًتی باخُ

منه :  سييبار گًتنی. ر گزن رٌیـته تا سای رييبار يَ

يان،  دم بنُ وذم ي ئاي ئنُ کان صٌر ػًيدمُ بٍ مزٌڤُ

يان  اڵم ئنُ م، بنُ کُ يان ئايدێزی دَ کاوی ئُ کێلگُ

بنشيای منه   بُ.  ن کُ به، مه لێڵ دَ دَ کاتێ تًيسَ 

 . کان خزاپه مزٌڤُ

رٌیـتىه تا رای .  پزػیه دَ“  گیا”   لُ:  يان گًتی باخُ

 کان صٌر قاصاوجم  مه بٍ مزٌڤُ: گیا گًتی. رگزن گیا يَ
 

  ستێرَ ئُ
  ػتێزَ گیان، ئُ  ػتێزَ ئُ

  تايێک گًێم بٍ رادێزَ

 ؽ ي جًان ی گُ ػتێزَ ئُ

 ِیًای دييا رٌطی کًردان

 یان ي داِات تا بُ ؿُ  کُ

 ئاػمان  لُ  يَ يؿُ بذرَ

 يی ياوی ؿُ تٍ پاػُ

 يی دطی وًيػته ي خُ

 چٍک دا دێىی  یار بُ وُ

 يێىی وُ ری دا دَ ػُ

 تاریکی جار وا جارێ

 دارێ غُ  ک ديطمىُ يَ

 ِێىێ ِێزؿت بٍ دَ

 طێىێ ؿڵُ ئارامیت دَ

 اڵم تٍ ماوذيي وابی بُ

 ػلیم وابی ي تُ بٍ ئُ  لُ

 ؽ اليێظی گُ مجار گُ ئُ

 ؽ يی رَ ر ؿُ ػُ  گاتُ دَ

 ر دَ  ئاػٍ دێتُ  خٍر لُ

 .ر بُ  باخی ِیًا دێتُ

 "دی مُ کٍمار گًڵ محُ"

ي   يصَ ػنُ  لُ.  کاویان ڵُ ئاطَ  م بُ دَ ، خٍراک دَ یُ ُِ 

ر  قامیؾ بٍ ػنُ  لُ.  ن کُ کان، کاڵي درييػت دَ ئاڵفُ

ر کاتێک  يان ُِ اڵم ئُ بُ.  گزن ردَ ڵک يَ کاویان کُ باوُ

کناونینان  کێـنه ي صبنڵنُ ڵذَ ُِ  به، ئێمُ دَ  تًيرَ

منان  بنینه ي دَ ي يؿک دَ  ر ئێمُ ػُ  سێظوُ ڵذَ ُِ

تنًاونێ  مار دَ  کان خزاپه ي مزٌڤُ  يایُ  کُ.  ػًيتێىه

 .يان بخًات باخُ

، “با”سٌؿته؛  رێگادا دَ بُ  کُ ياوُ کاتێک مار ي باخُ

.  يَ ئاگادار کزدَ  کُ کێـُ  یان لُ“با”سی،  يێذا تێپُ لُ

يێت بظیه ي  یاوُ ران دَ بُ مًي گیاولُ ُِ”:  گًتی“با”

يێت  یُ رييبار دَ.  يێت  رخت طیاوی دَ دَ.  ر به يَ ختُ بُ

مًي  يێت ُِ یُ گیا دَ.  ریا صَ  گاتُ ػتێت تا دَ يَ وُ

  ، مار وابێت بُ يَ يصی بمێىێتُ ػُ ر ر بُ ػُ وی ُِ مُ تُ

ي ئاي   دار  کاویؾ پێًیؼتیان بُ مزٌڤُ.   يَ بزػی بمێىیتُ

ر  يَ ختُ يێت بُ ماوُ مًيمان دَ ُِ  ، ئێمُ یُ ُِ  يصَ ي ػُ

. رن با طیاومان خٍؽ بًێت يَ  ياتُ ي راصی بیه، کُ

 .“سیه ڵپُ رن با ُِ یه، يَ رن با ؿادی بکُ يَ

  .  سکێ ڵپُ ُِ  ػتی کزد بُ مًيان، دَ پێؾ ُِ  لُ“  با”

ؿادی ي   ػتیان کزد بُ مًيیان دَ دييایی، ُِ

مًيان  يان بیىی، ُِ کاتێک باخُ.  سکێ ڵپُ ُِ

يیؾ  بٍ ماڵ، چًين ئُ  يَ سایُ گُ  لُ پُ  سن، بُ پُ ڵذَ ُِ

 .ر ي ؿاد بێ يَ ختُ یًیؼت بُ دَ

  ریان لیل خايَ خُ: يَ فارػیُ  رگێشان لُ يَ

 “ر ریف باجًَ کاوی ؿُ ریُ يَ بیزَ  لُ”



ا٪ج٩٧ سجع چيب: غبحت ا٦شيبظ ٬ ٦سيط ٦سئ٭٠  
 ظيط ٪هط ض٭ضاي سطز ثيطي

  

پًؿی  محمذ کّىُ  -ضطيّ ثبج٭ض   -يس٪ب٨ زاسش٭اض :  ٧ٰٛبضا٨ اي٩  ض٧بضٮ  
.چيب زض ٬يطايص ٦كب٢ت سبآ٪جب ثٯ اغ١ ٦ك٣ت ذسضٯ ٬اضز ٪ط٭زآظاز اسز  

.٦كب٢ت چبح ضسٮ ا٢عا٦بًًًًٌٌٌٌٍٍٍٍ ٪هطٞطزا٪٫سٞب٨ ٪٧ي ثبضس  

.٦كب٢ت ذ٭ز ضا ثٯ غ٭ضر سبيخ ضسٮ ٧ٰطاٮ ثب ْبي١ آ٨ اضسب٠ ْط٦بييس◄  
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حَادث جبدُ ای، اّویت هَضَع، ػَاهل 

 سجت سبس ٍ راّکبرّبی کٌتزلی
 ٦طٚع ثٱساضز ٦طي٭ا٨

 قسوت اٍل              

 

 

 
 

 

ي٧بضيٱبي ٣ٖجي يط٬ٖي، اسش٧ًب٠ زذب٪يبر ٬ حو٭ازص ٬ غوس٦بر          

سٱسيس ض٬ثٯ ضضس زض ٚط٭ض٦ب٨ س٣ٗي ضسٮ ٚوٯ     3جبزٮ اي ثٯ ي٫٭ا٨

ٰعي٫ٯ ٰبي ٦ب٢ي ثسيبضي ثط جب٦ًٯ سح٧ي١ ٦ي ٫٫ٚس ٬ ٪يبظ٫٦س يوع٤   

زض ذػ٭ظ ٦طٜ ٬ ٦يط ٪بضوي   . ٣٦ي جٱز ديطٟيطي اظ آ٪ٱب ٰسشي٥

اظ ح٭ازص جبزٮ اي ٫ٰ٭ظ ايطا٨ زض جٱب٨ زض غوسض ٖوطاض زاضز ٬       

٦طٜ ٬ ٦يط زض اطط سػبزِ زض ايطا٨، ز٦٬ي٩ ي٣ز ٦طٜ ٬ ٦ويط زض    

ٚط٭ض اسز ٬ ٦ي س٭ا٨ آ٨ ضا يٙ  دسيسٮ اجش٧بيي س٣ٗي ٚطز  ٚٯ 

٪يبظ ثٯ ض٫بسبيي اثًبز ظيطث٫بيي سوط آ٨ اظ ٖجيو١ ٦وسبف١ ْط٫ٰٟوي،             

ض٬ا٪ي، جب٦ًٯ ض٫بذشي، سج٣يُبسي، ٖؿبيي، دعضٛي ٬ ٪ٗص ٬ جبيٟوبٮ    

د٣يس يال٬ٮ ثط ٪بضسبيي ٰبي ٪بضي اظ ٫ْب٬ضي اظ ج٣٧ٯ ٚيٓيوز ضاٮ    

ايطا٨ ثوب زاضا    . زاضز... ٰب ٬ ذيبثب٨ ٰب، ٚيٓيز سبذز اس٭٦جي١ ٰب ٬

 ث٭ز٨ س٫ٱب يٙ زضغس ج٧ًيز جٱب٨، ز٬ زضغس اظ س٣ٓوبر ا٪وسب٪ي     

٪بضي اظ سػبزِ زض سطسبسط جٱب٨ ٬ ضسجٯ ا٠٬ سػبزْبر جوبزٮ اي      

آ٦بض ٚطشٯ ضسٞب٨ ايطا٨ ز٬ ثطاثط    .  اسز  ضا ثٯ ذ٭ز اذشػبظ زازٮ

 .اسشب٪ساضزٰبي جٱب٪ي اسوز     ثطاثط  ٬5/1 ٦جط٬حب٨ ثط اطط سػبزِ 

 ِ جوب٨    زض ايطا٨ سبال٪ٯ حس٬ز ثيسز ٬ ٰٓز ٰعاض ٪ٓط ثط اطط سػبز

٪ٓط   80ز٫ٰس ثك٭ضيٛٯ زض ٰط ضجب٪ٯ ض٬ظ حس٬ز    ذ٭ز ضا اظ زسز ٦ي

 72يٙ ٪ٓط ٖطثب٪ي سػبزْبر جبزٮ اي ٦ي ض٭٪س زٖيٗٯ ٬25 زض ٰط 

سػبزِ ْٗف يٙ ض٬ي ٦بجطاسوز، ايو٩ ضٖو٥        ٰعاض ٚطشٯ ٪بضي اظ

اظ   ي٫ًي يشي٥ ضس٨ ٰعاضا٨ ٚ٭ز٘ ٬ ثي٭ٮ ضوس٨ ٧ٰيو٩ حوس٬ز           

اي٩ ض٥ٖ ي٫ًي اظ ثي٩ ضْش٩ ٰعاضا٨ ٪ٓوط ٪ويط٬ي ٚوبض ٚوٯ             . ثب٪٭ا٨

ايو٩  .  ٦شرػػي٩ ٬ سحػي٣ٛطزٮ ٰبي ٚط٭ض ٰسش٫س    ثًؿي اظ آ٪ٱب اظ

س٭٢يس ٪بذب٢ع   زضغس  5 ٰعاض ٦ي٣يبضز س٭٦ب٨ ٬ ثطاثط ٦6يعا٨ ٦ًبز٠ 

 ٦ش٭سف جٱب٪ي آ٨ يٙ سب ز٬ زضغس س٭٢يس زض حب٢ي ٚٯ اسز  ٣٦ي

 ٦ي ثبضس ٪بذب٢ع ٚط٭ضٰب

٪ٓط ظذ٧ي ثط اطط  184 ٰعاض ٬ 245زض ايطا٨ ثب٢ٍ ثط  1386زض سب٠ 

ثطاثط ٦يب٪ٟي٩ جٱب٪ي ضا ٪طب٨  20سػبزِ ٞعاضش ضسٮ  ٚٯ اي٩ آ٦بض 

زضغوس سوػبزْبر،      65ثطضسي آ٦بضٰب ٪طب٨ ٦ي زٰس ٚٯ .  زٰس  ٦ي

زضغس زض جوبزٮ ٰوبي        7زض٨٬ ضٱطي ٬    زضغس 28ثط٨٬ ضٱطي، 

   .ض٬سشبيي ضخ زازٮ اسز

 .دارد  ادامه                                                        

 

 

، اظ ٦سئ٭٢ي٩   !!ثبس٭جٯ ثٯ ٚيٓيز ثبالي آسٓب٢ز ٰب       — 

٫٧٦٭٪ي٥ ٚٯ اجبظٮ سطزز ٦بضي٩ ٰبي س٫ٟي٩ زض ضٱط         

 #س . ظيال٨.                                     $ ضا ٦ي ز٫ٰس

ثبس٭جٯ ثٯ سب٦ب٪سٰي ٬ س٫ٟٓطش ٪٧٭ز٨ ض٬زذب٪ٯ         – 

، اظ ٧ٰطٱطيب٨ يعيع٤     #ًه   ڵیه کو  کو   $٣ٚي٩ ٚج٭ز    

ذ٭اٰط٫٧س٤ اظ ضيرش٩ ظثب٢ٯ ثٯ زاذ١ آ٨ جساً             

 #يٙ ضٱط٬٪س.                          $ ذ٭ززاضي ْط٦بي٫س

ذساٖ٭ر؛ الظ٤ اسز ٦طاست ٖسضزا٪ي ج٧ًي اظ          -

ٚطزٰبي سب٩ٚ سٱطا٨ ٬ قطْساضا٨ ٦حيف ظيسز         

ٚطزسشب٨ ضا ثٯ اقالو ظح٧شٛطب٨ ٦ٱبض ٫٫ٚسٮ آسص         

.                                   س٭ظي ج١ٟ٫ ٰبي ٪يبثبز ٬ ضظاة ثطسب٪ي٥               

 #ضًجب٪ي . ٤$                                                        . 

ي٣ي ض٥َ ظح٧بر ٬ ٰعي٫ٯ ْطا٬ا٨ ضٱطزاضي             -

# آة ض٬ ٰب  $ثطاي زضسز ٚطز٨ ج٭ي ٰبي آة         

زاذ١ ٚ٭چٯ ٰبي ث٣٭اض ٥٣ً٦، ا٦ب ٦شبًسٓب٪ٯ ثٯ ي٣ز           

آسٓب٢ز ٪ٛطز٨ ز٬ثبضٮ اقطاِ آ٨، اٚظط آ٪ٱب ضٛسشٯ        

٬ ا٫ٚ٭٨ ذيبثب٨ ْط٫ٰٟسطا، زض ٬ؾًيز ثسيبض ثسيبض          

 #ج٧ًي اظ سب٫ٚي٩ .                       $ثسي ٖطاض زاضز

اظ ضا٧٫ٰبيي ٬ ضا٪٫سٞي ٬ ضٱطزاضي ٦ي ذ٭اٰي٥          -

٦يسا٨ ا٦ب٤ ضبًْي    !!  ٬ؾًيز ٦يسا٨ ثبض جسيس      

ضا #  ٚ٭ضٮ ٦٭س٭ي  $سب جٱبضضاٮ اضزال٨       #  سطثبظ$

     .   .     ثٯ ضاسشي آظاض ز٫ٰسٮ اسز     .  سب٦ب٪سٰي ٫٫ٚس 

 #اح٧س ٪ػيطي $                                                  . 
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 فارسی کَردی

     

 رايگاى

 ای جٌگل، ای اًبَُ اًدٍّاى ديريي ”

 ای خوَش گريِ آگیي ای چَى دل هي، 

 ای جٌگل، ای داد 

 از آشیاًت بَی خَى هی آٍرد باد

 آًجا چِ آهد بر سر آى سرٍ آزاد؟ 

 ... ای جٌگل، ای غن 

 ... ای جٌگل، ای حیف 

 ... ای جٌگل، ای پیَستِ پايیس

 با هي بگَ از سرًَشت آى سپیدار ... 

 آى سْوگیي پیکر، کِ با فرياد تٌدر

 !.. چَى پارُ ای از آسواى افتاد بر خاک

 ”.... ايٌجا سیٌِ هي چَى تَ زخوی ست! ای جٌگل

 "بشارت. م"                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

  رَ ي دطبُ ی، ئُ کُ یارَ دارػتان خًلقا؛ وُ  کُ

. ی کێـابًي ي، بڵێؼُ ی، صٌر پێـتز لُ کُ صٌردارَ

م جار  کُ ، یُ ػزيؿتییُ  رَ ي ػًيتێىُ ، ئُ“ئاگز”

ٍِی   يی، بُ ی گٍی صَ يَ ديای ِێًر بًيوُ

  ، پزیـکُ يَ بزييػکُ  يرَ بًرکان ي ُِ

. ِايیـت کذا دَ مًي الیُ ُِ  کاوی خٍی بُ تًيسَ

کاویؾ،  م ػًيتاوی دارػتاوُ کُ بێ گًمان یُ

ی  ي پزیـکُ  ی بزييػکُ خماخُ واي چُ  ر بُ ُِ

ػاکار ي   مزٌڤُ.   تٍمار کزايَ  يَ بًرکاوُ

  وُ ي دیمُ بیىیىی ئُ  کاویؾ بُ تایُ رَ ػُ

وا  ڵ ِاته ي، ديایی پُ ُِ  تا بُ رَ ، ػُ تزػىاکاوُ

یان ئاییه  ػکزد ي خًلقاوی دَ ر خًای دَ بُ  بزدوُ 

ي  ئُ  یان سياوییُ ئُ  يَ رػًيسماوُ ػُ  ي ئاییه صا، بُ

می  ردَ ي ػُ اڵم مزٌڤ، ئُ بُ.   ػزيؿتیاوُ  رييدايَ

وێً   ػتی خؼتُ ساوذ ي دَ ی تێپُ ػاکاریُ

  يتی رييدايَ کارييباری ػزيؿت ي، رَ

یزان ي  ي ئاڵٍصی ي قُ رَ کاوی بُ ػزيؿتیُ

در ي  غُ.   يَ ری با دایُ مگُ کاری ي ػتُ خزاپُ

می مزٌڤ ِیچ ػىًيرێکی دیاری کزايی  ػتُ

  يتُ ياکاوی، کُ رباڵي ي واسَ بُ  بٍ ئاماوجُ.  بًي وُ

خاک ي . کان ػزيؿتیُ  چايَ ر مًي ػُ ی ُِ ػتُ جُ

ڵک  کُ  ، لُ صتزیه ؿێًَ واحُ  يای بُ ئاي ي ُِ

یی، طیاوی  ي ئاػًيدَ  ؿُ واي گُ  خؼت ي بُ

واي بزدن ي ئاگز   لُ.  خٍیـی تێک دا  ئاػایی لُ

دصێً ي   يَ ي کزدَ ک لُ کان، یُ رداوی دارػتاوُ تێبُ

ِیچ   ػت بًي، کُ رَ ی مزٌڤی قاصاوج پُ صاوُ واحُ

  ڵکًي تاياوێکُ، ، بُ ر بٍ وییُ ک ُِ پاػايێکی وُ

ػًيتاوی   دیارَ.  ِايتای کٍؿتىی مزٌڤ

  ی ئێمُ ياڵت ي وايچُ  ت بُ ویا تایبُ دارػتان، تُ

رباڵيی  ياڵی ػًيتاوی بُ صٌر جار ُِ.   وییُ

ک؛ یٍوان،  يَ  کاوی ياڵتاوی دیکُ ڵُ وگُ جُ

باڵي .....  وذٌویضیا ي ئًػتزالیا، ئامزیکا، ئُ

وذ  ی راػتی بێت، چُ يَ اڵم ئُ بُ.   يَ تُ بًيوُ

ر ؿێًاصی  ػُ  رچاي، لُ کی بُ جیاياصیُ

،  ي ػًيتماوی دارػتاواوُ ڵ ئُ گُ  يت لُ ڵؼًيکُ ُِ

جێی   بیىزێت، کُ دا دَ دا ي، ياڵتی ئێمُ ي ياڵتاوُ لُ

 !!. رن رػًيس ِێىُ ي ػُ  تێشاماوُ

ی  يَ يته بٍ کًطاوذوُ ی فزیا کُ م؛ ؿێًَ کُ یُ

 3ی  سَ بشٌ بٍ الپُ........  ؛  ئاگزی دارػتاوُ

” 

 

 

 :زيزي میه عُ ئُ

 ....!!! ايٌجا سیٌِ هي چَى تَ زخوی ست! ای جٌگل

ی  طیان ي طینىنگنُ
 ”ريي کاڵ سُ”گًوذی 

کاوی  بىار کێًَ  ريي، لُ کاڵ سُ
  ، لاُ میر حاجی ي بٍڵیااواُ

يان دارستان ي باخ  ي دَ ئابلٍقُ
میراجی ي   ڕياوێتُ زرا، دَ ي مُ

 .......ر بُ  لُ. زرێبار
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صذّب ّکتبر اس جٌگلْابی  

هزیَاى ٍ سزٍآثابد، در    

هذت کوتز اس یک هابُ،    

کَردالى   آتش کیٌِ  طؼوِ

ٍ دشوٌبى هحیط سیسات   

 .....گزدیذ

ثاب  “  چیاب ” اختصبصی   صبحجِ

جْبد کشابٍرسی    هذیز ادارُ

 !! ساتێکی چڕَ چ کارَ
 !! ساتێکی چڕَ چ کارَ

 !چٍن بتبیىم؟

 دا، مُ م تُ لُ

 ي“ ل پُ”  لق چايي يا لُ  وُ

 .بیىێ خٍي ئُ  اڵي ل گُ پُ  وُ

 !ساتێکی چڕَ چ کارَ

 پٍلی، ي شُ پٍل زريکُ شُ

 ویشتی خٍي وابیسێت ي، تُ

 .کا عاتی خٍي ين ئُ رٌژ سُ

 داري  دار بُ.....، مُ زٌر ستُ

 مًي بگري ي دارستاوێ، ُِ

 تًاوی، تٍش وُ

                                                                                 !!.بیسڕي  ک چییُ اڵيُ فرمێسکی چايي گُ

 

 “ع ؿێزکٍ بێکُ”

 

 

 

 “هي ًیش هؤثزم”

ضبزاثي، سطسجعي، سٓطيح، ضوبزي، ٞوطزش، سوبيوٯ،         

س٫ٱب ثرطي اظ ٰعاض ْ٭ايس ج١ٟ٫ ٬ زضذز ... اٚسيژ٨ ٬ 

٫ٰٟب٦ي ٚٯ ٦ب ج١ٟ٫ ٬ يب زضذشي ضا ٦ي ثي٫ويو٥   .  اسز

ثوب  .  ثي اذشيبض اي٩ ٧٣ٚبر زض ش٧٫ٰب٨ سسايي ٦ي ض٭ز

ي  ٦طي٭ا٨،  اي٩ ضٱط زض   " 47س٭جٯ ثٯ د٭ضص ج٣ٟ٫ي

اسشب٨ ٚطزسشب٨ اظ اي٩ ٪هط زض ضزيوّ ا٠٬ ٖوطاض           

ثٯ ٧ٞب٨ ٩٦ ضبيس ٰيچ ضٱطي زض اسشب٨ ثٯ ا٪ساظٮ .زاضز

٦طي٭ا٨ ٦طز٦ب٪ص اي٫ٗسض يبضٕ سٓطيح ٬ ٞطزش ٚطز٨ 

زيس٨ ٦طز٤ زض ض٬ظٰبي ج٧ًٯ زض زضز ثي٣و٭،  $ ٪جبض٫س 

ٰٯ ٬ضا٦ب٨ ٬ سبيط ٞطزضٟبٮ ٰب ٦٭ٌيس ايو٩ ٦وكو٣وت         

٦٭ٖى ضْش٩ ثٯ ٞطزش ٬ غحطا ٦ب ٧ٰيطٯ سًوي  #.  اسز

٦ي ٫ٚي٥ ٦ٛب٪ي ضا ا٪شربة ٪٧بيي٥ ٚٯ سط سوجوع سوط ٬        

ا٦وب  .  سب ٢صر ثيطشطي ثجطي٥.  د٭ضيسٮ سط اظ زضذز ثبضس

آيب الظ٤ ٪يسز ٚٯ ثٯ ٫ٰٟب٤ آسص ٞطْش٩ اي٩ زضذوز  

ٰب ٬ ج١ٟ٫ ٰب ٪يع ْ٭ضاً ثٯ يبضي آ٪ٱب ثطشبثي٥ سب زض ثوٱوبض   

سب٠ آي٫سٮ ز٬ثبضٮ ثٯ ٫ٰٟب٤ ضْش٩ ثٯ دبي آ٪ٱب ضط٦سوبض  

٪جبضي٥؟ ثطاي زضسز ضس٨ اي٩ ج١ٟ٫ ٰب ٰعاضا٨ سب٠ 

ظ٦ب٨ الظ٤ اسز ا٦ب اٞط ثي سٓب٬ر ثبضي٥ زض يطؼ چ٫س 

ضوبيوس زض شٰو٩        .  سبيز ثٯ ذبٚسشط سجسي١ ٦ي ض٭ز

ثًؿي ٰب اي٫ٟ٭٪ٯ سٓسيط ض٭ز ٚٯ ٩٦ ثٯ ي٣ز ٦٭ًٖويوز   

٪ش٭ا٪٥ ثٯ ٦ٗبث٣ٯ ثب آسوص  ...  ض٣ُي، زضآ٦سي، جس٧ب٪ي ٬ 

ا٦ب ثٯ ثب٬ض ٩٦ ٰطٚس زض ٰط .  س٭ظي ج١ٟ٫ ٰب ثذطزاظ٤

٦ٟوط  .  ٦٭ًٖيز ٬ ٚبض ٬ ض٣ُي ٦ي س٭ا٪س سبطيط ٞعاض ثبضس

٧ٚيشٯ اقٓبي حطيٕ ا٪ج٩٧ سجع چيب ٰيچ ٚبض٬ ض٣ُوي  

٪ساض٪س يب اظ جبيي ٬ اضٞب٪ي ٦بٰب٪ٯ د٭٠ زضيبْز ٦وي    

ْٗف ٬ ْٗف يطٕ ثٯ قجيًز ٬ ٦وطز٦وب٨     . ٫٫ٚس؟ ٪ٯ ذيط

اي٩ زيبض اسز ٚٯ زض ٰط سبيز اظ ضجب٪ٯ ض٬ظ ثٯ ٦ٗبث٣وٯ  

دس ثيبيي٥ ٦ب ٰو٥  .  ثب اي٩ آسص جٱ١ ٬ ٪بزا٪ي ٦ي ض٬٪س

٧ٰطاٮ ايؿبي اي٩ ٧ٚيشٯ يب ثب حؿ٭ض ْطزي، زض اذشيبض 

ٞعاضش٩ ٦بضي٩ جٱز جبثٯ جبيي اي٩ ٪يط٬ٰب، ٚو٧وٙ   

ٰبي ٦ب٢ي، زض اذشيبض ٞعاضش٩ س٭ذز ثطاي ٦وبضويو٩    

ٰبيي ٚٯ اْطاز ضا جبثٯ جب ٦ي ٫٫ٚس، ضاٰو٫و٧وبيوي ٬       

٦ًطْي٩ يب٣٦ي٩ ٬ آ٦طي٩ اي٩ ج٫بيز ٰب ٬ يب زض ٪ٱبيوز  

ثب اقالو زاز٨ ٦ٛب٨ آسص س٭ظي ٰب ثٯ ا٪ج٩٧ سجع چيب 

٬ اٚيخ ٰبي اقٓبي حطيٕ ٫٦بثى قجيًي، آ٪ٱب ضا يبضي 

  .٬ ٖ٭ر ٣ٖجي ثطايطب٨ ثبضي٥. ضسب٪س

 سر٩ آَبظي٩ 4  5 

:                           ْبيوو١ ضوو٧بضٮ آي٫ووسٮ ٬يووژٮ ٪ب٦ووٯ چيووب       

” پیبهذّبی تخزیت جٌگلْب ٍ هزاتاغ    ”  
٢صا اظ يال٫٧ٖسا٨ ذ٭اٰوط٫٧سي٥    . ثبضس٦ي

ٚٯ ٦ٗبالر ٬ ٪هطار ذ٭ز ضا زض اي٩ ظ٦ي٫ٯ  

 .ثٯ زْشط ٪ططيٯ اضسب٠ ٪٧بي٫س
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 A@3;3=: ماوي قًلٍ جان ريستاي بٍ ردٌ رشٍ A 72@3;3= پشت پادگان مريًان 1
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